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Muudatusettepanek 80
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toiduga kauplemine, selle 
pakkumine või müük eraisikute poolt 
heategevusüritustel või kohalikel laatadel 
või kogunemistel ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse.

(15) Ühenduse eeskirju kohaldatakse ainult 
ettevõtetele, kelle tegevuse puhul on 
täheldatav teatav järjepidevus ja teatav 
organisatoorne tase. Selline tegevus nagu 
aeg-ajalt toidu tarnimine kolmandatele 
isikutele, selle pakkumine või müük 
eraisikute poolt nt heategevusüritustel või 
kohalikel laatadel või kogunemistel, aga 
ka toiduainete müük põllumajandusliku 
otseturustuse eri vorme kasutades, ei 
kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Et eelkõige 
toidutööstuse väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid mitte üle koormata, 
tuleks nende tooted toitumisalase teabega 
märgistamise kohustusest vabastada.

Or. en

Selgitus

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.
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Muudatusettepanek 81
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et toidualast teavet käsitlevaid 
õigusnorme saaks kohandada tarbija 
muutuvate teabevajadustega, peaks
kohustusliku toidualase teabe vajalikkust 
kaaludes arvesse võtma ka enamiku 
tarbijate laialt väljendatud huvi teatava 
teabe avalikustamise vastu.

(18) Et toidualast teavet käsitlevaid 
õigusnorme saaks kohandada tarbija 
muutuvate teabevajadustega ning et vältida 
tarbetuid pakendijäätmeid, peaks toidu 
kohustuslik märgistamine piirduma 
vajaliku põhiteabega, millest enamik 
tarbijaid on tõendatavalt kõige rohkem 
huvitatud. Kui lisaks kohustuslikule 
põhiteabele on olemas täiendavat teavet, 
võib selle huvitatud tarbijatele 
vabatahtlikult kättesaadavaks teha. Uued 
info- ja sidetehnoloogiad pakuvad selleks 
mitmeid võimalusi, mille näiteks on 
infolehed internetis või vöötkoodilugejad 
müügikohtades.

Or. de

Selgitus

Pakendi ülekuhjamine teabega ei ole mõttekas. Keskkonnale negatiivse mõju avaldamise 
kõrval ei suuda enamik tarbijatest nii palju teavet vastu võtta, sest nad teevad ostuotsuse 
mõne sekundi jooksul. Seetõttu tuleks tagada, et pakendile oleks kantud põhiteave, mis 
tõendatult kõige tähtsam teave. Lisatud täiendava teabe võib huvitatud tarbijatele 
kättesaadavaks teha alternatiivsete kanalite abil.

Muudatusettepanek 82
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Et vältida käitlejate toidualase teabe 
alast vastutust käsitlevate eeskirjade 

(21) Et vältida käitlejate toidualase teabe
alast vastutust käsitlevate eeskirjade 
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killustumist, on asjakohane toidukäitlejate 
sellealast vastutust selgitada.

killustumist, on asjakohane toidukäitlejate 
sellealast vastutust selgitada. Ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 
19 kohaldamist, peaksid toidukäitlejad, 
kes tegelevad toidualast teavet mitte 
mõjutava jaemüügi või turustamisega, 
tegutsema kohe, kui nad saavad teada, et 
toit ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

On vaja selgitada, millistel asjaoludel peavad toidukäitlejad, kes tegelevad toidualast teavet 
mitte mõjutava tegevusega, võtma meetmeid käesolevas määruses kehtestatud nõuete 
täitmiseks.  Samuti on tähtis täpsustada, et artikli 8 sätted ei piira määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklist 19 tulenevaid kohustusi, mida jaemüüjad peavad täitma.

Muudatusettepanek 83
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole. Märgistusel kasutatud kirjasuurus, 
kirjatüüp, värv ja kontrastsus peaksid 
aitama tarbijal märgistust kiiresti ja 
kergesti lugeda.

Or. fr
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Muudatusettepanek 84
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus, millel ei tohi esitada 
ülemäära palju teavet, peaks olema selge,
arusaadav ja loetav, et abistada tarbijaid, 
kes soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

Or. nl

Selgitus

Tuleb vältida liiasust. Kui pakutakse ülemäära palju teavet, kaotab toiduainete märgistamine 
oma teavitava funktsiooni. See läheb vastuollu eesmärgiga võimaldada tarbijal teha 
teadlikum valik tarbitavate toitude ja toiduvaliku osas.

Muudatusettepanek 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning väike kirja 
suurus on üks peamisi põhjusi, miks 
tarbijad toiduainete märgistusega rahul ei 
ole.

(25) Toidu märgistus peaks olema selge ja 
arusaadav, et abistada tarbijaid, kes 
soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. Uuringute andmetel on 
loetavus oluline tegur, mis suurendab 
võimalust, et märgistusel olev teave võib 
selle lugejaid mõjutada, ning seega tuleks 
selliseid tegureid nagu kirja suurus,
tähemärgi kuju, värv ja kontrastsus 
kaaluda üheskoos, et tagada tarbijate 
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rahulolu toiduainete märgistusega.

Or. it

Muudatusettepanek 86
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile 
teadliku valiku tegemiseks vajalikku 
toidualast teavet, tuleks ka alkohoolsete 
segujookide puhul esitada teave nende 
koostisosade kohta. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse huvides tuleks samu eeskirju kohaldada ka alkohoolsetele segujookidele, nagu 
vein, õlu ja piiritusjoogid.

Muudatusettepanek 87
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile 
teadliku valiku tegemiseks vajalikku 
toidualast teavet, tuleks ka alkohoolsete 
segujookide puhul esitada teave nende 
koostisosade kohta. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide 
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta. 

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks kõikide alkohoolsete jookide, 
sealhulgas alkohoolsete segujookide, kuid 
mitte veini puhul esitada teave nende 
koostisosade kohta. 

Or. en

Selgitus

Tuleks eristada veini ja muid alkohoolseid jooke. 17. mai 1999. aasta määruses 1493/1999 on 
juba toodud ammendav tehniliste standardite loetelu, mis hõlmab täielikult kõiki 
veinitootmistavasid, valmistusviise ning veinide esitus- ja märgistamisvahendeid, mis tagab, 
et hõlmatud on kõik ahela etapid ning et tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt teavitatud. 
Pealegi muutub toote koostis aja jooksul: pudelisse villitud vein areneb aja jooksul.

Muudatusettepanek 89
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eesmärgiga esitada tarbijaile teadliku 
valiku tegemiseks vajalikku toidualast 
teavet, tuleks ka alkohoolsete segujookide 
puhul esitada teave nende koostisosade 
kohta. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 90
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/892 kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 2 lõikes 1
osutatud õlle ja piiritusjookide puhul 
kohaldada samasugust erandit. Komisjon 
koostab siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet alkohoolsete jookide 
kohta. Ühenduse erieeskirjad on juba 
kehtestatud veinide märgistamise kohta. 
Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusega
(EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise 
korraldamise kohta) nähakse ette põhjalik 
tehniliste standardite komplekt, mis 
hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, nende 
tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid,
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks õlle, liköörveinide, 
poolvahuveinide, aromatiseeritud veinide 
ja samalaadsete toodete, mis on 
valmistatud muudest viljadest kui 
viinamarjad, puuviljaõlu ja piiritusjookide 
puhul, nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. 
aasta määruses (EÜ) nr 110/2008 
(piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta)2 artikli 2 lõikes 1, 
ning alkohoolsete segujookide puhul 
kohaldada samasugust erandit. Komisjon 
koostab siiski pärast viie aasta möödumist 
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käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks.

2 ELT L [ …], […], lk […]. 2 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks nimetada ka liköörveine, vahuveine, aromatiseeritud veine ja 
samalaadseid tooteid, mis on valmistatud muudest viljadest kui viinamarjad, puuviljaõlu ja 
piiritusjooke. Vein, õlu ja piiritusjoogid on juba hõlmatud varasemate ELi määrustega, 
alkohoolsed segujoogid aga mitte. Praegu esineb siiski raskusi alkohoolsete segujookide 
liigitamisega ning seetõttu tuleks need praegu märgistamise kohustusest vabastada ja need 
peaksid olema kajastatud komisjoni aruandes.  

Muudatusettepanek 91
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 

(28) Samuti on oluline, et tarbijatele 
esitatakse teavet muude alkohoolsete 
jookide kohta. Ühenduse erieeskirjad on 
juba kehtestatud veinide märgistamise 
kohta. Nõukogu 17. mai 1999. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru 
ühise korraldamise kohta) nähakse ette 
põhjalik tehniliste standardite komplekt, 
mis hõlmab kõiki veinivalmistustavasid, 
nende tootmisviise, veinide esitlemise ja 
märgistamise vahendeid, tagades seega, et 
kõik ahela etapid on kaetud ning et tarbijad 
on kaitstud ja nõuetekohaselt 
informeeritud. Eelkõige kirjeldatakse selles 
õigusaktis täpselt ja põhjalikult aineid, 
mida tõenäoliselt tootmisprotsessi käigus 
kasutatakse ning nende ainete kasutamise 
tingimusi, mis on esitaud lubatud 
veinivalmistustavade ja -menetluste 
loetelus; igasugune loetelust väljapoole 
jääv tegevus on keelatud. Seega on selles 
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etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave. 
Et tagada ühtne lähenemine ja samasus 
veini puhul kohaldatavate tingimustega, 
tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr … (piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, 
märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitsmise kohta ja nõukogu määruse 
(EMÜ) nr 1576/892 kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 2 lõikes 1 
osutatud õlle ja piiritusjookide puhul 
kohaldada samasugust erandit. Komisjon 
koostab siiski pärast viie aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest aruande 
ning võib vajaduse korral teha ettepaneku 
käesoleva määrusega seotud erinõuete 
kehtestamiseks. 

etapis asjakohane veinid koostisosade 
loetelu esitamise kohustustest vabastada ja 
esitada veinide puhul toitumisalane teave.

2 ELT L [ …], […], lk […].

Or. en

Selgitus

Kuigi komisjoniga võib nõus olla selles, et veinidele juba kohaldatakse erieeskirju, ei kehti 
sama õlle ja piiritusjookide suhtes: tarbijate jaoks on oluline teada koostisaineid, ja seda 
mitte vaid nende toodete kalorsuse teadasaamiseks, vaid ka mittelooduslike koostisainete 
sagedase kasutuse tõttu.

Muudatusettepanek 92
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Märge toidu päritoluriigi või 
lähtekoha kohta tuleks esitada alati, kui 
selle puudumine võiks tarbijat eksitada 
toote tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
suhtes. Muudel juhtudel on päritoluriiki 
või lähtekohta näitava teabe esitamine 
jäetud toidukäitleja pädevusse. Igal juhul 
peaks märge toidu päritoluriigi või 

(29) Täieliku läbipaistvuse ja jälgitavuse 
tagamiseks peaks märge päritoluriigi või 
lähtekoha kohta olema igasuguse liha 
puhul kohustuslik. Igal juhul peaks märge 
toidu päritoluriigi või lähtekoha kohta 
olema esitatud nii, et tarbijat ei peteta ning 
see teave tuleks esitada selliste selgelt 
määratletud kriteeriumide alusel, mis 
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lähtekoha kohta olema esitatud nii, et 
tarbijat ei peteta ning see teave tuleks 
esitada selliste selgelt määratletud 
kriteeriumide alusel, mis tagavad 
tööstusele võrdsed võimalused ja
parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

parandavad tarbijate arusaamist toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud 
teabest. Neid kriteeriume ei kohaldata 
toidukäitleja nime või aadressiga seonduva 
märgistuse puhul.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks tarbija liha päritoluriiki teadma.

Muudatusettepanek 93
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise 
võimalikust kaasmõjust oma igapäevasele 
toitumisele. Sellepärast on asjakohane 
tagada, et esitatakse teave eelkõige 
alkohoolsete segujookide toitainete 
sisalduse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 



AM\802277ET.doc 13/141 PE438.135v03-00

ET

kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete
segujookide toitainete sisalduse kohta.

kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave kõikide alkohoolsete
jookide, välja arvatud veini, energia ja 
süsivesikute sisalduse kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleks eristada veini ja muid alkohoolseid jooke. 17. mai 1999. aasta määruses 1493/1999 on 
juba toodud ammendav tehniliste standardite loetelu, mis hõlmab täielikult kõiki 
veinitootmistavasid, valmistusviise ning veinide esitus- ja märgistamisvahendeid, mis tagab, 
et hõlmatud on kõik ahela etapid ning et tarbijad on kaitstud ja nõuetekohaselt teavitatud. 
Pealegi muutub toote koostis aja jooksul: pudelisse villitud vein areneb aja jooksul.

Muudatusettepanek 95
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave eelkõige alkohoolsete 
segujookide toitainete sisalduse kohta.

(34) Tarbijad ei ole üldiselt teadlikud 
alkohoolsete jookide tarbimise võimalikust 
kaasmõjust oma igapäevasele toitumisele. 
Sellepärast on asjakohane tagada, et 
esitatakse teave kõikide alkohoolsete
jookide, sealhulgas alkohoolsete
segujookide energiasisalduse ja 
süsivesikute sisalduse kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et vältida tööstuse asjatut 
koormamist, on asjakohane vabastada 

(36) Et vältida toidutootjate ja kaubanduse
asjatut koormamist, on asjakohane 
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teatavat liiki toidud (töötlemata toiduained 
või toiduained, mille puhul toidualane 
teave ei määra tarbija valikuid) 
kohustuslikust toitumisalase teabega 
märgistamisest, seda välja arvatud juhul, 
kui sellise teabe esitamine on ette nähtud 
ühenduse muude õigusaktidega.

vabastada teatavat liiki toidud (töötlemata 
toiduained või toiduained, mille puhul 
toidualane teave ei määra tarbija valikut, 
või mille välispakend või märgistus on 
liiga väike kohustusliku märgistuse 
esitamiseks) kohustuslikust toitumisalase 
teabega märgistamisest, seda välja arvatud 
juhul, kui sellise teabe esitamine on ette 
nähtud ühenduse muude õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Ei tohi lubada seda, et ulatuslikumate märgistuseeskirjade tõttu tuleb edaspidi suurendada 
toidupakendeid. See tooks kaasa rohkem pakendijäätmeid või suuremad portsjonid või ka 
eksitavalt suured pakendid.

Muudatusettepanek 97
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige 
nähtavamal osal või „pakendi esiküljel” 
olev teave on ostmise suhtes otsuse 
tegemisel kasulik. Sellepärast peaks 
kõnealune teave olema märgistuse kõige 
nähtavamal osal, et tarbijad toitu ostes 
peamist toitumisalast teavet hõlpsasti 
näeksid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seni ei ole tehtud toiduostmise tarbimiskäitumise uuringut, mis hõlmaks kõiki liikmesriike (vt 
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ka põhjendust 38). Pealegi on toidupakendite mitmekesisust arvestades märgistuse kõige 
nähtavamat osa väga raske üldiselt määratleda ja niisamuti ei saa mõnede pakendite puhul 
kindlaks määrata selle esikülge. Esitatav teave peaks olema lihtne, selge, hõlpsasti mõistetav 
ja hõlpsasti äratuntav, kuid see ei tähenda ilmtingimata, et see peaks olema pakendi esiküljel. 

Muudatusettepanek 98
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik.
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik.
Seepärast peaks „energiasisaldus 
(kalorsus)” olema märgistuse kõige 
nähtavamal osal pakendi esiküljel,
soovitatavalt väljendatuna värvikoodide 
süsteemi abil, et tarbijad toitu ostes 
peamist toidualast teavet hõlpsasti näeksid.
Kogu toidualane teave (korrates 
energiasisaldust) peaks siiski pakendil 
asuma ühes kohas samal märgistusväljal.

Or. en

Selgitus

Kuigi kogemused mitme tunnusvärviga on positiivsed, on praeguses etapis veel liiga vara teha 
sellise süsteemi rakendamine liikmesriikidele kohustuslikuks. On vaja rohkem teavet ja 
tõendeid. Seda on öeldud ka põhjenduses 38, milles nõutakse uuringute jätkamist tarbijate 
arusaamade kohta erinevates liikmesriikides, et vajaduse korral kasutusele võtta ühtlustatud 
süsteem.
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Muudatusettepanek 99
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik.
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik.
Sellepärast peaks „energiasisaldus 
(kalorsus)” olema märgistuse kõige 
nähtavamal osal pakendi esiküljel, et 
tarbijad toitu ostes peamist toidualast
teavet hõlpsasti näeksid.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave, mida ei tohi esitada 
ülemäära palju, peaks olema selge, 
arusaadav ja loetav, et abistada tarbijaid, 
kes soovivad teha teadlikumaid toidu- ja 
toitumisvalikuid. peaks olema lihtne,
hõlpsasti mõistetav ja loetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
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Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

Or. nl

Selgitus

Tuleb vältida liiasust. Kui pakutakse ülemäära palju teavet, kaotab toiduainete märgistamine 
oma teavitava funktsiooni. See läheb vastuollu eesmärgiga võimaldada tarbijal teha 
teadlikum valik tarbitavate toitude ja toiduvaliku osas.

Muudatusettepanek 101
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige nähtavamal 
osal või „pakendi esiküljel” olev teave on 
ostmise suhtes otsuse tegemisel kasulik. 
Sellepärast peaks kõnealune teave olema 
märgistuse kõige nähtavamal osal, et 
tarbijad toitu ostes peamist toitumisalast 
teavet hõlpsasti näeksid. Märgistus peaks 
sisaldama rohelist, meravaikkollast ja 
punast tunnusvärvi, selle tekst suurt, 
keskmist ja väikest tähesuurust ning teave 
tuleks anda antakse 100 g või 100 ml 
kohta. Uuringud on näidanud, et tarbijad 
mõistavad mitme tunnusvärviga esitatud 
teavet hõlpsamini.

Or. en
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Selgitus

Arvestades seniste uuringute tulemusi ja eesmärki parandada toitumist ja tarbijate 
toitumisalase arusaama parandamist peab märgistus pakendi esiküljel olema arusaadavates 
tunnusvärvides ja kirjas. 

Muudatusettepanek 102
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Uuringute andmetel on tarbijad 
arvamusel, et märgistuse kõige 
nähtavamal osal või „pakendi esiküljel” 
olev teave on ostmise suhtes otsuse 
tegemisel kasulik. Sellepärast peaks
kõnealune teave olema märgistuse kõige 
nähtavamal osal, et tarbijad toitu ostes 
peamist toitumisalast teavet hõlpsasti 
näeksid.

(37) Esitatav teave peaks olema lihtne ja 
hõlpsasti mõistetav, et see oleks 
keskmisele tarbijale meelepärane, täidaks 
oma kasutuselevõtu eesmärki ja arvestaks 
olemasolevate toitumisalaste teadmiste 
taset. Sellise teabe asukohta käsitlevate
uuringute andmete põhjal ei saa teha 
kindlaid järeldusi. Kogu kõnealune teave
peaks olema esitatud koos märgistuse
samal nähtaval osal, et tarbijad toitu ostes 
peamist teavet hõlpsasti näeksid.

Or. en

Selgitus

Keskmisele tarbijale oleks märgistus lihtsamalt ja kergemini mõistetav, kui kogu oluline teave 
(toiteväärtus, allergeenid, valmistamise ja serveerimise soovitused jms) asuks samal nähtaval 
osal. See tähendab, et tagaküljel asuv märgistus peab sisaldama eranditult kogu teavet, mida 
tarbijad vajavad teadlike otsuste tegemiseks.
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Muudatusettepanek 103
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab kiiresti teha 
teadlikke otsuseid. Kogu ühenduses 
puuduvad aga andmed selle kohta, kuidas 
keskmine tarbija mõistab ja kasutab teabe 
alternatiivseid väljendusviise. Sellepärast 
on asjakohane võimaldada erinevate 
märgistussüsteemide väljatöötamist ja 
uuringute jätkamist tarbijate arusaamade 
kohta erinevates liikmesriikides, et 
vajaduse korral kasutusele võtta 
ühtlustatud süsteem.

(38) Viimasel ajal mõnes liikmesriigis ja 
mõne toiduainetetööstuse sektori poolt 
kasutusele võetud toitumisalase teabe 
väljendamise uudne viis – mitte kujul 
100 g / 100 ml/portsjoni kohta – on 
näidanud, et tarbijaile selline süsteem 
meeldib, sest selle abil saab ruttu teha 
kiirotsuseid. Kogu ühenduses puuduvad 
aga teaduslikud andmed selle kohta, 
kuidas keskmine tarbija mõistab ja kasutab 
teabe alternatiivseid väljendusviise. Et 
hõlbustada eri suurusega pakendites 
olevate toodete võrdlemist, on seetõttu 
otstarbekas siduda toitumisalane teave 
edaspidigi kohustusliku kogusega 
100g/100ml. Samuti on asjakohane 
võimaldada uuringute tegemist tarbijate 
arusaamise kohta, et vajaduse korral 
kehtestada ühtlustatud süsteemid.

Or. en

Selgitus

Energia ja toitainete koguse esitamine 100 grammi või 100 ml kohta annab tarbijale 
võimaluse tooteid otse võrrelda. Niisiis peaks see teave olema kohustuslik. Kogu muu teabe 
esitamine pakendil on vabatahtlik ning tootjad võivad valida, mis nende toote puhul sobib.

Muudatusettepanek 104
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Märgistuse kõige nähtavamal osal ja 
hõlpsasti äratuntaval kujul esitatud 
toitainete koguseid ja võrdlevaid näitajaid 

välja jäetud
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käsitlev tekst, mille alusel saab hinnata 
toidu toiteomadusi, peaks moodustama 
tervikuna toitumisalase teabe ja seda ei 
peaks käsitlema üksikute väidete 
rühmana.

Or. en

Selgitus

Seda hõlmab juba põhjendus 37.

Muudatusettepanek 105
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest 
olenevalt jääma õigus kehtestada eeskirju, 
mis käsitlevad teabe esitamist
pakendamata toidu kohta. Ehkki sellistel 
juhtudel on tarbijate nõudlus muu teabe 
järele piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub 
pakendamata toiduga. Sellepärast tuleks
tarbijatele kõnealust teavet alati esitada.

(41) Ka pakendamata toidu ja 
toitlustusettevõtjate pakutava toidu puhul 
on teave võimalike allergeenide kohta
allergikutele väga oluline. Sellepärast
peaks kõnealune teave olema tarbijatele 
alati kättesaadav kohas, kus toitu 
ostetakse või tarbitakse.

Or. en

Selgitus

Riiklikud erieeskirjad liikmesriikides kahjustaksid siseturgu ning muudaksid selle määruse 
absurdseks.



AM\802277ET.doc 21/141 PE438.135v03-00

ET

Muudatusettepanek 106
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Liikmesriikidele peaks tegelikest 
kohalikest tingimustest ja oludest 
olenevalt jääma õigus kehtestada eeskirju, 
mis käsitlevad teabe esitamist
pakendamata toidu kohta. Ehkki sellistel 
juhtudel on tarbijate nõudlus muu teabe 
järele piiratud, peetakse teavet võimalike 
allergeenide kohta väga oluliseks. On 
tõendeid selle kohta, et enamik 
toiduallergiaga seotud intsidente seostub
pakendamata toiduga. Sellepärast tuleks 
tarbijatele kõnealust teavet alati esitada.

(41) Teavet pakendamata toidu ja 
toitlustusettevõtete kaupade kohta tuleks 
põhimõtteliselt esitada vabatahtlikult. 
Ehkki sellistel juhtudel on tarbijate nõudlus 
muu teabe järele piiratud, peetakse teavet 
võimalike allergeenide kohta väga 
oluliseks. On tõendeid selle kohta, et
enamikel juhtudel seostuvad 
toiduallergiajuhtumid pakendamata 
toiduga. Sellepärast peaks sellise teabe 
esitamine olema kohustuslik vastavalt 
käesolevale määrusele.

Or. de

Selgitus

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Muudatusettepanek 107
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Tagamaks, et üksikasjalikud 
toidualast teavet käsitlevad nõuded 

(45) Liikmesriikidele peaks jääma 
võimalus kasutada vabatahtlikult juba 
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koostatakse ja kehtestatakse järk-järgult 
ja et need tuleneksid parimatest tavadest, 
peaksid ühenduse ja riikide tasandil 
olema paindlikud mehhanismid, mis
põhinevad avatud ja läbipaistval avalikul 
arutelul ning suure hulga 
representatiivsete sidusrühmade pideval 
suhtlusel. Need mehhanismid võivad viia 
riiklike mittesiduvate märgistussüsteemide 
väljatöötamiseni, mis tugineb põhjalikele 
tarbijauuringutele ja sidusrühmadega 
peetavatele ulatuslikele 
konsultatsioonidele. Tuleks välja töötada 
ka tarbijatele suunatud mehhanismid, mis 
aitaksid tarbijatel riikliku 
märgistussüsteemi alusel märgistatud
toitu identifitseerida kas 
identifitseerimisnumbri või mõne sümboli 
abil.

kehtestatud esitusviisi, mis aitab tarbijatel 
toitu identifitseerida. Lisaks sellele peaks 
olema võimalik kooskõlas käesoleva 
määrusega kasutada vajaduse korral 
toitumisalase teabe tööstus- ja 
kaubanduspõhiseid märgistusviise. 
Sellised esitusviisid peavad põhinema 
põhjalikel tarbijauuringutel. 

Or. de

Selgitus

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden. Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Muudatusettepanek 108
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Ka toiduainete väiketootjate tooted 
ja toiduainete jaemüügiettevõtete poolt 
otse müügikohas valmistatavad värsked 
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toidud võivad sisaldada aineid, mis 
põhjustavad tundlikel inimestel allergiat 
või talumatust. Just selliseid pakendamata 
tooteid müüakse kliendiga otse suheldes 
ning seetõttu tuleks anda vastavat teavet 
nt müügivestluse käigus või müügisaalis 
selgelt nähtava sildi abil või välja pandud 
teabematerjali kaudu.

Or. en

Selgitus

Kõikide toodete märgistamine põhjaliku teabega allergiat põhjustavate ainete kohta on 
pakendamata kauba puhul peaaegu võimatu ning seaks eelkõige väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted väga ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja tekitaks neile suuri 
lisakulusid. Lisaks ei ole piiratud töötluspinnaga ettevõtetes võimalik välistada ristsaastumist.

Muudatusettepanek 109
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mille 
puhul toidukäitlemisettevõtjate tegevus on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
tarbijatele.

3. Käesolevat määrust kohaldatakse 
toiduahela kõigi etappide suhtes, mis on 
seotud toidualase teabe esitamisega 
lõpptarbijatele.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit. 

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele tarnimiseks mõeldud 
pakendatud toidu suhtes ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toidu suhtes.

Seda ei kohaldata toidu suhtes, mis 
pakitakse otse müügikohas enne 
lõpptarbijatele väljastamist.

Or. de

Selgitus

Toidukaubanduses on eriti tavaline, et tooted, mis valmistatakse otse müügikohas vahetuks 
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väljastamiseks, pakitakse kohapeal. Tarbijasõbralikkust (kiirem müük, kergem käsitamine) 
silmas pidades jagatakse tooted enne portsjoniteks (leivakate) või pakitakse kilesse 
(võileivad). Seesugused tooted, mis on pakitud veidi enne müüki, tuleks põhimõtteliselt 
määruse kohaldamisalast välja jätta, sest neid ei saa mingil juhul võrdsustada tööstuslikult 
pakendatud toodetega.

Muudatusettepanek 110
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sh 
toitlustusettevõtete poolt tarnitav toit ja 
toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette 
nähtud toit.

Seda kohaldatakse igasuguse 
lõpptarbijatele ette nähtud pakendatud
toidu suhtes, sh toitlustusettevõtete poolt 
tarnitav toit ja toitlustusettevõtetele 
tarnimiseks ette nähtud toit.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „pakendamata toit“ – toit, mida 
pakutakse lõpptarbijale pakendamata 
kujul ja mis pakitakse alles lõpptarbijale 
müümise hetkel, või toit ja värske toit, mis 
pakitakse müügikohas vahetult müügiks;

Or. de

Selgitus

Ka kauplustes pakitakse toit eelnevalt ja seda müüakse reeglina müüjatega varustatud 
müügilettide läheduses, et vältida tarbijate pikki ootejärjekordi nende lettide juures. Tarbija 
isikliku soovi kohaselt pakitud toidu puhul ei ole pakutavate toodete mitmekesisuse, käsitsi 
valmistamise ja iga päev vahelduvate tootepakkumise tõttu praktikas võimalik esitada pakitud 
toidu kohta kohustuslikke andmeid.
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Muudatusettepanek 112
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „pakendamata toit” – toit, mida 
lõpptarbijale pakendamata kujul; toit, mis 
pakitakse vajaduse korral alles 
lõpptarbijale müümise hetkel; või toit ja 
värske toit, mis pakitakse müügikohas 
vahetult müügiks;

Or. en

Selgitus

Et tagada käesoleva määruse sujuv toimimine, on soovitatav sätestada mitte ainult 
pakendatud toidu, vaid ka pakendamata toidu määratlus.

Muudatusettepanek 113
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „toidu imitatsioon“ – toit, mis jätab 
mulje mõnest teisest toidust, milles 
tavaliselt kasutatav koostisaine on 
täielikult või osaliselt asendatud mõne 
teise koostisainega;

Or. de

Selgitus

Tarbijaid eksitatakse toidu imitatsioonidega, mida kasutatakse järjest rohkem ja milles 
tavalised koostisained on asendatud odavate asendajatega.
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Muudatusettepanek 114
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
välja arvatud sellised nõuded, mis 
seonduvad inimeste tervise kiireloomulise 
kaitsega, antakse maksimaalselt 18-
kuuline üleminekuperiood, mille jooksul 
võib turule viia uutele nõuetele 
mittevastava märgistusega toitu ja mille 
jooksul sellise toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

 Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse võimalikult väikese hulga 
pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt üleminekuperiood, välja arvatud siis, kui tegemist on 
otsese ohuga rahvatervisele, sest sel juhul ei tarvitse üleminekuperioodi kehtestamine olla
asjakohane. Tekstis on järgitud raportööri pakutud muudatusettepaneku sõnastust, kuid 
lisatud sõna „kiireloomuline”, sest raportöör kasutab seda sõna ise selgituses.

Muudatusettepanek 115
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded, 
tuleb uute nõuete jõustumise järgselt
kehtestada asjakohane, vähemalt 
kolmeaastane üleminekuperiood, mille 
jooksul võib turule viia uutele nõuetele 
mittevastava märgistusega toitu. Tuleb 
sätestada, et sellise toidu varusid, mida on 
enne üleminekuperioodi lõppu turule 
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võib müüa kuni varude lõppemiseni. viidud, võib müüa kuni varude 
lõppemiseni, kuid maksimaalselt kolme 
aasta jooksul alates uute sätete määruse 
jõustumisest. Sama kehtib märgistuste 
varudele, mis olid toidukäitlejatel enne 
uute sätete jõustumist.

Or. de

Selgitus

Teostatavate üleminekuperioodide kindlustamiseks praktikas, eelkõige väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, tuleb sätestada asjakohased (vähemalt kolme aasta pikkused) 
üleminekuperioodid. Üleminekuperioodi kindlaksmääramisel tuleb eelkõige vältida suuri 
investeerimiskulusid pakkematerjalide trükkimisel ja väljatöötamisel ning märgistuste varude 
kulukat hävitamist.

Muudatusettepanek 116
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
tuleb kaaluda vajadust kehtestada uute 
nõuete jõustumise järgselt 
üleminekuperiood, mille jooksul võib 
turule viia uutele nõuetele mittevastava 
märgistusega toitu ja mille jooksul sellise 
toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

3. Kui toidualast teavet käsitlevates 
õigusaktides kehtestatakse uued nõuded,
kehtestatakse uute nõuete jõustumise 
järgselt üleminekuperiood, mille jooksul 
võib turule viia uutele nõuetele 
mittevastava märgistusega toitu ja mille 
jooksul sellise toidu varusid, mida on enne 
üleminekuperioodi lõppu turule viidud, 
võib müüa kuni varude lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

Kui kasutusele võetakse uued märgistusnõuded, kehtestatakse siseturu sujuva toimimise 
soodustamiseks ning võimalikult väikese hulga pakendijäätmete tekitamiseks tavaliselt 
üleminekuperiood.
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Muudatusettepanek 117
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) mõju tervisele, sh toidu kahjuliku ja 
ohtliku tarbimisega seotud ohud ja 
tagajärjed;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 118
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsuse tegemisel, kas kohustuslik 
toidualane teave on vajalik, võetakse 
arvesse tarbijate enamiku hulgas levinud 
vajadust konkreetse teabe järele, mida 
tarbijad väärtuslikuks peavad, või peetakse 
silmas üldtunnustatud kasu tarbijatele, mis 
võimaldab tarbijatel teha teadlikke 
valikuid. 

2. Otsuse tegemisel, kas kohustuslik 
toidualane teave on vajalik, võetakse 
arvesse võimalikke kulusid ja kasu 
sidusrühmadele (sh tarbijad, tootjad jt)
konkreetse teabe esitamise eest, mida 
tarbijad väärtuslikuks peavad, või peetakse 
silmas üldtunnustatud kasu, mis võimaldab 
tarbijatel teha teadlikke valikuid. 

Or. en

Selgitus

Uued märgistamiseeskirjad tuleks kasutusele võtta üksnes juhul, kui see on põhjendatud 
teaduslike uuringutega, mis kinnitavad uute nõuete eeliseid.  Uue teabe esitamise kulud ei 
tohiks olla ebaproportsionaalsed. Märgistuse muutmisel on märkimisväärne mõju nii ELi 
tootjatele kui ka kolmandatest riikidest pärit impordile; tarbijate ning tootjate vajaduste vahel 
on vaja luua tasakaal.
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Muudatusettepanek 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) piltkujutiste näol, mis eksitavad 
tarbijat toidu päritolu, laadi või koostise 
osas;

Or. de

Selgitus

Tuleb rõhutada mitte ainult toidu päritolu, vaid ka toidu laadi ja koostist. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on teha toidu märgistusel olevad piltkujutised selgemaks ja 
täpsemaks. Vanillikuparde pilt vaniljemaitselise jogurti märgistusel on eksitav.

Muudatusettepanek 120
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) sisendada tarbijale nimetuse või 
pakendil avaldatud piltkujutistega, et 
tegemist on teatava kindla toote või 
koostisainega, kuigi tegelikult on tegemist 
selle toiduaine imitatsiooniga või 
asendusainega, mida on kasutatud tootes 
tavaliselt kasutatava koostisaine asemel. 
Sellistel juhtudel peab toote pakendile 
nähtavale kohale lisama märke 
„imitatsioon“ või „(asendatud aine 
nimetus) asemel on kasutatud 
(asendusaine nimetus)“.

Or. de

Selgitus

Üha rohkem müüakse teatavate toiduainete imitatsioone, näiteks taimerasvast valmistatud nn 
juustu. Teiste tähelepanekute kohaselt on märgata suundumust, et toote valmistamisel 
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tavaliselt kasutatavad koostisosad on mõningal määral asendatud odavamate asendajatega. 
Tarbija seda harilikult ei märka. Läbipaistvuse huvides tuleks hakata kasutama selgitavat 
märgistust.

Muudatusettepanek 121
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) sisendada tarbijale nimetuse või 
pakendil avaldatud piltkujutistega, et 
tegemist on teatava kindla toote või 
koostisainega, kuigi tegelikult on tegemist 
selle toiduaine imitatsiooniga või 
asendusainega, mida on kasutatud tootes 
tavaliselt kasutatava koostisaine asemel. 
Sellistel juhtudel peab tootelelisama 
märke „imitatsioon“ või „(asendatud aine 
nimetus) asemel on kasutatud 
(asendusaine nimetus)“.

Or. en

Selgitus

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.

Muudatusettepanek 122
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piltkujutiste näol, mis eksitavad 
tarbijat toidu tegeliku päritolu või 
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olemuse osas;

Or. en

Selgitus

Kujutisi ja graafilisi jooniseid ei tohi kasutada tarbijate tahtlikuks eksitamiseks toote tegeliku 
päritolu osas. Reklaam või vabatahtlik teave ei tohi varjutada või kahjustada kohustuslikku 
teavet. 

Muudatusettepanek 123
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 49 lõikes 1 viidatud komitee 
võib koostada mittetäieliku nimekirja 
lõikes 1 osutatud väidetest ja terminitest, 
mille kasutamist tuleb keelata või piirata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse säilitada ELi toidualase õigustiku olemasolev säte (direktiiv 
2000/13), mis nõuab liikmesriikidelt ühist tegutsemist juhul, kui teatavatele väidetele ja 
terminitele märgistustel on vaja seada piirangud. Selliste sätete puudumine võimaldab 
üksikutel riikidel kehtestada oma õigusnormid ning erinevused liikmesriikide määratlustes 
tekitaksid siseturul kaubandustõkkeid. 

Muudatusettepanek 124
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
turule lõpptarbijale või toitlustusettevõttele 
tarnimiseks mõeldud toitu, tagavad 
toidualase teabe olemasolu ja korrektsuse 

3. Toidukäitlejad, kes viivad esimest korda 
ühenduse turule lõpptarbijale või 
toitlustusettevõttele tarnimiseks mõeldud 
toitu, tagavad toidualase teabe olemasolu ja 
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vastavalt kohaldatavatele toidualast teavet 
käsitlevatele õigusnormidele.

korrektsuse vastavalt kohaldatavatele 
toidualast teavet käsitlevatele 
õigusnormidele.

Or. en

Selgitus

 Sõna „turg” võidakse valesti tõlgendada (nt maailmaturg). Seetõttu on tähtis täpsustada, et 
siin mõeldakse ELi siseturgu.

Muudatusettepanek 125
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendamata 
toidu kohta antakse edasi ettevõtjale, kes 
toidu vastu võtab, selleks, et vajaduse 
korral oleks võimalik lõpptarbijale anda
artikli 9 lõike 1 punktides a–c ja f 
kirjeldatud kohustuslikku toidualast teavet.

5. Toidukäitlejad tagavad oma kontrolli all 
olevas ettevõttes, et teave pakendatud ja
pakendamata toidu kohta antakse edasi 
ettevõtjale, kes toidu vastu võtab, selleks,
et vajaduse korral oleks võimalik 
lõpptarbijale anda artikli 9 lõike 1 
punktides a–c ja f kirjeldatud 
kohustuslikku toidualast teavet.

Or. el

Muudatusettepanek 126
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toidu nimi; (a) nimetus, mille all toodet müüakse;

Or. de
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Selgitus

- Lõike 1 punktid a–h: keeleline kohandamine kooskõlas senise terminoloogiaga 
märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ (vrd artikkel 3: muu hulgas „nimetus, mille all toodet 
müüakse“; „netokogus“).

Muudatusettepanek 127
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toidu netokogus; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 128
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
tarbimise lõpptähtaeg;

(f) minimaalse säilimisaja kuupäev või 
mikrobioloogiliselt kiiresti rikneva toidu 
puhul tarbimise lõpptähtaeg;

Or. de

Selgitus

Lõike 1 punktid a–h: keeleline kohandamine kooskõlas senise terminoloogiaga 
märgistamisdirektiivis 2000/13/EÜ (vrd artikkel 3: muu hulgas „nimetus, mille all toodet 
müüakse“; „netokogus“).
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Muudatusettepanek 129
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tootja, pakendaja või ühenduses 
registrisse kantud müüja nimi või ärinimi 
ja aadress;

(h) tootja, pakendaja, müüja, importija või 
vajadusel toidukäitleja (kelle nime või 
ärinime all toitu turustatakse) nimi või 
ärinimi ja aadress ühenduses;

Or. en

Selgitus

On vajalik tagada, et selle ettevõtja nime või ärinime ja ühenduse aadressi nimetamine, kes 
toidu esimesena ühenduse turule viib, oleks kohustuslik.  Seetõttu tuleb loetelu pikendada ja 
täpsustada.

Muudatusettepanek 130
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende
märkimise puudumine võib tarbijat toidu
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 
35 lõike 5 sätetega;

(i) päritoluriik või lähtekoht juhul, kui 
nende andmete mitteesitamine võib 
tarbijat tegeliku lähtekoha määramisel 
eksitada;

Or. de

Selgitus

Päritolutähise kavandatud laiendamine lükatakse tagasi. Üksikute koostisosade päritolu 
märgistamine ei ole praktikas paljudel juhtudel võimalik, eriti siis, kui tootjad sõltuvad 
kättesaadavusest turul, mis võib olla erinev. Päritolu märgistamise kohustus tähendab 
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seetõttu oluliselt väiksemat paindlikkust ja sellega seoses suuremaid kulusid. Seetõttu tuleb 
säilitada direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punktist 8 lähtuv sõnastus ja seeläbi säilitada 
eksitamise keeld.

Muudatusettepanek 131
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

(i) igasuguse liha päritoluriik ja lähtekoht.
Muule lihale kohaldatakse veise- ja 
vasikaliha ning kala ja karpe käsitlevaid 
eeskirju;

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides peaks tarbija liha päritoluriiki teadma. Kui tarbija teab looma 
kasvukohta ja liha pakendamise kohta, aitab see tal oluliselt paremini teadlikku valikut teha.

Muudatusettepanek 132
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) päritoluriik ja lähtekoht, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
pärit teisest riigist või kohast; sellistel 

(i) päritoluriik ja lähtekoht, sealhulgas
töötlemata toidu puhul, kui nende 
märkimise puudumine võib tarbijat toidu 
tegeliku päritoluriigi või lähtekoha 
määramisel oluliselt eksitada, eriti kui 
toidule lisatud teave või märgistus 
tervikuna viitaks muidu sellele, et toit on 
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juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

pärit teisest riigist või kohast; sellistel 
juhtudel kohaldatakse artikli 35 lõigetes 3 
ja 4 sätestatud eeskirju kooskõlas artikli 35 
lõike 5 sätetega;

Or. el

Muudatusettepanek 133
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) päritoluriik teatavate esmatoodete 
puhul, kasutades juhtumipõhist 
lähenemisviisi, ja pärast konsulteerimist 
asjaomaste sektorite sidusrühmadega;

Or. en

Selgitus

Päritoluriigi märkimine on juba paljude esmatoodete puhul kohustuslik (näiteks loomaliha 
puhul), sest seda peeti vajalikuks jälgitavuse ja ohutusega seotud põhjustel. Võib-olla on veel 
tooteid, mis väärivad sama kohtlemist; seetõttu peaks võimalus jääma avatuks. Lisaks sellele 
vastaks see tarbijate ootustele teatavates toidusektorites.

Muudatusettepanek 134
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib lõikes 1 osutatud 
kohustuslike andmete loetelu muuta. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Arvestades selle sätte olulisust, ei ole otstarbekas anda komisjonile ainuõigust kohustuslike 
andmete loetelu muutmiseks.

Muudatusettepanek 135
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korduvkasutamiseks ette nähtud 
klaaspudelites piima ja piimatoodete 
puhul võivad liikmesriigid võtta meetmeid, 
et kehtestada erandeid artikli 9 lõikest 1 ja 
artikli 10 lõikest 2.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse säilitada ELi toidualase õigustiku olemasolev säte (direktiiv 
2000/13), mis nõuab liikmesriikidelt ühist tegutsemist juhul, kui teatavatele väidetele ja 
terminitele märgistustel on vaja seada piirangud. Selliste sätete puudumine võimaldab 
üksikutel riikidel kehtestada oma õigusnormid ning erinevused liikmesriikide määratlustes 
tekitaksid siseturul kaubandustõkkeid. 

Muudatusettepanek 136
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib ette näha teatud 
kohustuslike andmete esitamise muul 
viisil kui selle esitamisena pakendil või 
märgistusel, tingimusel et käesoleva 
määruse II peatükis sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded on täidetud. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 

välja jäetud
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käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kohustuslike andmete küsimus on selle määruse keskne osa. Nende andmete esitamise viisi ei 
tohi muuta meetmetega, millega muudetakse käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 137
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.
Pakendi turunduslik märgistus ei tohi 
varjutada kohustuslikku teavet. Lisas XIII 
b esitatud tegurid mõjutavad loetavust ja 
nendega arvestatakse märgistuse 
kujundamisel.

Or. en

Selgitus

Märgistuse selguse parandamiseks on vaja kehtestada mõõdetavad ja seega jõustatavad 
kriteeriumid. Kuna minimaalne tähemärgisuurus ei kindlusta tingimata üldist selgust, 
tagatakse käesoleva lõikega rida tegureid, mis mõjutavad vajalikku selgust (nt kontrast, kirja 
tüüp, paigutus jne). On tähtis, et pakendi turunduslik märgistus ei varjutaks kohustuslikku 
teavet.
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Muudatusettepanek 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile või 
märgistusele tähtedes, mille kirjatüüp ja
kontrast on sellised, mis muudavad need 
trükiteksti ja tausta vahel loetavaks.

Or. it

Selgitus

Vähemalt 3 mm tähemärgisuurusega tähtede kasutamine suurendaks ainult pakendite 
mõõtmeid, mis ei oleks kooskõlas keskkonnaeesmärkidega. Tootjatel tuleks lubada kohandada 
märgistuse suurust pakendi mõõtmetele, tagades samal ajal tarbijatele antava teabe 
maksimaalse loetavuse ja selguse.

Muudatusettepanek 139
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendile selges ja 
loetavas vormis, mis ei jäta mingit 
võimalust tarbija eksitamiseks.
Elemendid, mida toidualase teabe 
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trükiteksti ja tausta vahel on tagatud. loetavuse tagamisel arvesse võetakse, on 
teksti küljendus, kirjaliik, teksti suurus ja 
värv, tausta värv, pakendus ja trükk ning 
vaatamiskaugus ja -nurk.
Komisjon koostab koostöös Euroopa 
tarbijaorganisatsioonide ja 
sidusrühmadega eeskirjad, milles 
täpsustatakse, kuidas tuleb nimetatud 
elemente tarbijatele esitatava toidualase 
teabe loetavuse tagamiseks kohaldada. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kogu märgistusel esitatav teave peaks olema hõlpsasti nähtav, selgelt loetav ja tarbijaid mitte 
eksitav, mis võimaldaks tarbijatel teha teadlikku valikut.

Muudatusettepanek 140
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgistusel, pakendil või 
märgistusel sellisel viisil, mis tagab nende 
loetavuse.

Or. de
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Selgitus

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Muudatusettepanek 141
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või 
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed 
pakendile või märgistusele selliselt, et kirja 
tüübi, värvi ja kontrastsuse abil on tagatud 
nende selge loetavus.

Komisjon koostab koostöös asjaomaste 
huvigruppide esindajatega siduvad 
eeskirjad tarbijatele esitatava toidualase 
teabe loetavuse kohta. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Muudatusettepanek 142
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, trükitakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed, 
kui need on esitatud pakendil või sellele 
lisatud märgitusel, pakendile või
märgistusele vähemalt 3 mm 
tähemärgisuurusega tähtedes ning 
esitatakse selliselt, et selge kontrast 
trükiteksti ja tausta vahel on tagatud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse teatavate 
õigusnormide kohaldamist konkreetse 
toidu puhul artikli 9 lõike 1 punktides a–k 
loetletud nõuete osas, esitatakse artikli 9 
lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed 
pakendil või märgistusel sellisel viisil, mis 
tagab nende loetavuse.

Komisjon koostab nõuandemenetluse 
raames koos asjaomaste huvigruppide 
esindajatega siduvad eeskirjad, milles 
käsitletakse tarbijatele esitatava 
toidualase teabe loetavust. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. de
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Selgitus

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Muudatusettepanek 143
Tiziano Motti, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 9 lõikes 1 loetletud 
kohustuslikud andmed esitatakse selliselt, 
et oleks tagatud selge kontrast trükiteksti 
ja tausta vahel ning et tekst oleks selgelt 
loetav ja kustumatu.

Or. it

Selgitus

On tähtis, et tarbijatel oleks alati võimalik pääseda ligi teabele, mille esitamine on 
kohustuslik vastavalt artikli 9 lõikele 1.

Muudatusettepanek 144
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta kohustuslike 
andmete esitamise üksikasjalikud 
eeskirjad ja eeskirjad lõikes 2 osutatud 
nõuete laiendamise kohta täiendavate 
kohustuslike andmetega artiklites 10 ja 38 
osutatud teatud kategooriasse või liiki 

välja jäetud
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kuuluva toidu puhul. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

See lõige annaks komisjonile liiga laialdased volitused, kuna see ei hõlma mingil moel 
vähemolulisi sätteid.

Muudatusettepanek 145
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 146
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Komisjon koostab koostöös Euroopa 
tarbijaorganisatsioonide ja 
sidusrühmadega eeskirjad, milles 
täpsustatakse, kuidas tuleks artikli 14 
lõikes 1 nimetatud elemente kohaldada, et 
tagada tarbijatele väga piiratud pindalaga 
pakenditel ja mahutitel oleva toidualase 
teabe loetavus.
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Or. en

Selgitus

Toidualase teabe loetavus väiketoodetel tekitab jätkuvalt probleeme: üldiselt peaks toodete 
puhul, mille trükikõlblik pindlala jääb alla 80 cm2, olema kohustuslik vaid osa artiklis 9 
loetletud teabest. Selle muudatusettepaneku alusel peab komisjon siiski koos kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega välja selgitama, kuidas saaks väiketoodetel esitada teavet, nii et see oleks 
loetav.

Muudatusettepanek 147
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või ümbrise suurus on 
väiksem kui 10 cm2.

4. Lõikes 1 osutatud minimaalset 
tähemärgi suurust ei kohaldata juhtudel, 
kui toidu pakendi või mahuti suurus on 
väiksem kui 50 cm2.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata, kahjustada või segada muu 
teksti- või kujundlike elementidega või mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjaliga.

6. Kohustuslik toidualane teave märgitakse 
tähelepanu äratavasse kohta hästi nähtavalt, 
selgesti loetavalt ja vajaduse korral 
püsikindlalt, ilma et esitatavat teavet oleks 
ülemäära palju. Seda ei tohi mingil viisil 
peita, varjata, kahjustada või segada muu 
teksti- või kujundlike elementidega või mis 
tahes muu vahepeale lisatud materjaliga.

Or. nl
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Selgitus

Tuleb vältida liiasust. Kui pakutakse ülemäära palju teavet, kaotab toiduainete märgistamine 
oma teavitava funktsiooni. See läheb vastuollu eesmärgiga võimaldada tarbijal teha 
teadlikum valik tarbitavate toitude ja toiduvaliku osas.

Muudatusettepanek 149
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne ostu sooritamist 
ning see olema näha materjalides, mis 
toetavad kaugmüüki, või tuleb seda 
esitada teiste sobivate vahendite kaudu;

(a) peab kohustuslik toidualane teave 
olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist 
ja loetav, pidades silmas konkreetse 
lepingu sõlmimiseks kasutatavat 
sidevahendit, ning tarbija peab saama 
kohustusliku teabe püsival andmekandjal 
mõistliku aja jooksul pärast lepingu 
sõlmimist ja hiljemalt samaaegselt kauba 
kättesaamisega vastavalt artikli 13 lõikele 
2;

Or. en

Selgitus

Kavandatav sõnastus kajastab lähenemisviisi, mida kasutatakse teistes asjaomastes ELi 
tarbijaõiguse alastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 150
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 9 lõike 1 punktides d, f, g, h ja k
ette nähtud andmete esitamine on 
kohustuslik ainult toidu kättetoimetamise 
ajal.

(b) artikli 9 lõike 1 punktis f ette nähtud 
andmete esitamine on kohustuslik ainult 
toidu kättetoimetamise ajal.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et tarbija saaks teha teadliku otsuse, on oluline, et tema käsutuses oleks kogu 
kättesaadav teave, mis on nõutud artikli 9 lõigus 1. Erandi võib siiski teha minimaalse 
säilimisaja kuupäeva osas, mis ei pruugi ostu sooritamise hetkel teada olla.

Muudatusettepanek 151
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi 
tarbijatele arusaadavas keeles, kus toitu 
turustatakse.

1. Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
kohaldamist, esitatakse kohustuslik 
toidualane teave selle liikmesriigi kõigile
tarbijatele (sh pimedatele või 
vaegnägijatele) arusaadavas keeles, kus 
toitu turustatakse.

Or. sv

Selgitus

Direktiivi 2004/27/EÜ (millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ) artikli 56a kohaselt peab 
ravimi nimetus olema pakendil toodud ka reljeefses punktkirjas ning pakendi infoleht peab 
olema kättesaadav pimedatele ja osalise nägemiskaotusega inimestele sobivas vormingus. 
Kuna toidud, mis sisaldavad allergeenseid koostisosi, võivad põhjustada tõsiseid probleeme 
neile, kes ei ole sellest teadlikud, tuleks reljeefse punktkirja (Braille’ süsteem) nõuet 
laiendada ka toidu koostisosade loetelule. 

Muudatusettepanek 152
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
b, c, d, e, f, g ja l loetletud andmed.
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Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 esitatud teave „koostisosade loetelu” (b), „teatavate koostisosade või 
koostisosade kategooriate kogus”(d) ja „säilitamise või kasutamise mis tahes eritingimused” 
(g) peaks olema kohustuslik ka korduvkasutamiseks mõeldud klaaspudelisse pakendatud toidu 
puhul.

Muudatusettepanek 153
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e, f ja l loetletud andmed.

1. Korduvkasutamiseks mõeldud 
klaaspudelite puhul, mis on püsivalt 
märgistatud ja millel seetõttu ei ole 
märgistus- või kaelaetiketti, on kohustuslik 
märkida ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed.

Or. de

Selgitus

Kohustuslikust nõudest esitada toiteväärtus loobutakse. Korduvkasutamiseks mõeldud
klaaspudeleid müüakse üldjuhul üksikult (nt 200 ml või 250 ml). Sellistel pudelitel on väga 
vähe ruumi, mida saab märgistamiseks kasutada. Seetõttu tuleb säilitada seni kasutatud 
märgistamismaht, st esitada andmed toiduaine nimetuse, netokoguse, allergeenide ja 
minimaalse säilivusaja kohta (vrd märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ artikli 13 lõige 4). 

Muudatusettepanek 154
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 100 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
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artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite abil või tehakse kättesaadavaks 
tarbija taotluse korral.

Or. it

Selgitus

Pidevate muudatuste tõttu toidu märgistamist käsitlevates õigusaktides nõutakse praegu palju 
rohkem kohustuslikku teavet kui varem ja pealegi on märgistus tihti mitmes keeles. Nimetatud 
põhjustel tuleb erandi tegemiseks suurendada suurimat pindala vähemalt 100 cm2-ni.

Muudatusettepanek 155
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 100 cm² või 
netokogusega alla 30 g on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite abil või tehakse kättesaadavaks 
tarbija taotluse korral.

Or. de

Selgitus

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
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Rechnung getragen.

Muudatusettepanek 156
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbuliku pindalaga alla 100 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f ning artikli 29 lõike 1 punktis a
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite abil või tehakse kättesaadavaks 
tarbija taotluse korral.

Or. de

Selgitus

Erandid väiksematele pakenditele ei ole piisavad ega praktilised ning neid tuleks seetõttu 
laiendada. 

Muudatusettepanek 157
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
trükikõlbliku pindalaga alla 80 cm² on 
pakendil või märgistusel kohustuslik 
esitada ainult artikli 9 lõike 1 punktides a, 
c, e ja f loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 
punktis b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en
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Selgitus

Eelkõige väiksematel toodetel tuleb teave piirata kõige olulisemate teguritega, sest vastasel 
juhul on tootjad sunnitud kasutama suuremaid pakendeid või mahuteid kui see on toodetele 
vajalik.

Muudatusettepanek 158
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 10cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

2. Pakenditele või mahutitele suurima 
pindalaga alla 50 cm² on pakendil või 
märgistusel kohustuslik esitada ainult 
artikli 9 lõike 1 punktides a, c, e ja f 
loetletud andmed. Artikli 9 lõike 1 punktis 
b osutatud andmed esitatakse teiste 
vahendite kaudu või tehakse 
kättesaadavaks tarbija taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendamata kauba ja toitlustusettevõtete 
pakutava kauba puhul vastavalt artikli 2 
lõike 2 punktile d, ei ole artiklis 9 ning 
artiklis 29 loetletud andmed 
kohustuslikud. 

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise toidutööstuse ja jaemüügi ettevõtetes, kaasa arvatud toitlustusettevõtetes, 
valmistatakse tooteid, mis tarnitakse vahetult tarbijatele. Seejuures ei ole standardset 
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tehnoloogiat ning koostisosad ja -ained võivad iga päev muutuda. Just toiduainete 
väiketootjad tagavad piirkondlike eritoodete säilimise ja kindlustavad pakutava valiku
mitmekesisuse. Seepärast on oluline vabastada eespool nimetatud tootjad toiteväärtuse kohta 
teabe esitamise kohustusest.

Muudatusettepanek 160
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendamata kauba puhul ning artikli 2 
lõike 2 punkti d kohaste 
toitlustusettevõtete pakutava kauba puhul 
ei ole artiklis 9 (v.a artikli 9 lõike 1 
punktis c) ning artiklis 29 loetletud 
andmed kohustuslikud.

Or. en

Selgitus

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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Muudatusettepanek 161
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendamata kauba puhul ning artikli 2 
lõike 2 punkti d kohaste 
toitlustusettevõtete pakutava kauba puhul 
ei ole artiklis 9 ning artiklis 29 loetletud 
andmed kohustuslikud.

Or. en

Selgitus

Toidutööstuse ja jaemüügi väikeettevõtetes, sealhulgas toitlustusettevõtetes ning ka oma 
toodangut otse turustavates põllumajandusettevõtetes, valmistatakse pakendamata tooteid, 
mis tarnitakse vahetult tarbijatele. Seejuures ei ole standardset tehnoloogiat ning koostisosad 
ja -ained võivad iga päev muutuda. Mõelda tasub ka sellele, et just toiduainete väiketootjad 
tagavad piirkondlike eritoodete säilimise, arendavad loovust ja innovatsiooni ning seega 
kindlustavad pakutava valiku mitmekesisuse. Seepärast on oluline vabastada eespool 
nimetatud tootjad toiteväärtuse kohta teabe esitamise kohustusest.

Muudatusettepanek 162
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erisätted toidu nime kasutamise kohta 
ja andmete kohta, mis sellele lisatakse, on 
sätestatud V lisas.

2. Toidu nimetust, mille all toitu 
tootjaliikmesriigis seaduslikult toodetakse 
ja turustatakse, lubatakse kasutada ka 
toodet turustavates liikmesriikides.
Kui käesoleva direktiivi muude, eelkõige 
artikli 9 sätete kohaldamine ei anna 
turustava liikmesriigi tarbijatele teavet 
toidu tegeliku olemuse kohta ega 
võimalda kõnealust toitu segimineku 
vältimiseks teistest toitudest eristada, siis 
peab nimetusega, mille all toodet 
müüakse, kaasnema toote nimetuse 
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lähedale paigutatud kirjeldav teave.
Erijuhtudel ei kasutata turustavas 
liikmesriigis tootjaliikmesriigi 
tootenimetust, kui selle nimetuse all 
esinev toit on koostise või valmistamise 
poolest nii erinev kõnealuse nimetuse all 
tuntud toidust, et punktide 1 ja 2 sätetest 
ei piisa turustava liikmesriigi tarbijale 
õige teabe tagamiseks.
Nimetust, mille all toodet müüakse, ei tohi 
asendada kaubamärgi, margitoote nime 
või väljamõeldud nimetusega. 
Nimetus, mille all toodet müüakse, 
sisaldab andmeid või on sellele lisatud 
andmed toidu füüsikalise oleku või 
eritöötluse kohta (nt pulbristatud, 
külmkuivatatud, sügavkülmutatud, 
kontsentreeritud, suitsutatud) kõikidel 
juhtudel, kui sellise info puudumine võiks 
ostjat eksitada.
Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toit peab 
olema märgistatud märgisega „kiiritatud” 
või „ioniseeriva kiirgusega töödeldud”.
V lisa sisaldab erinõudeid nimetusele 
„hakkliha”. 

Or. de

Selgitus

Selleks et täita lihtsustamise ja parema õigusloome eesmärki, tuleks sätteid mõiste „nimetus, 
mille all toodet müüakse” kohta reguleerida määruse teksti ühes artiklis (antud juhul artiklis 
18). Märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ senised eeskirjad olid selged ja ühetähenduslikud ning 
tuleks seetõttu üle võtta (vt artikkel 5).

Muudatusettepanek 163
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 (e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
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määratletud veinid, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlu 
ja piiritusjoogid. Komisjon koostab [viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
artikli 19 kohaldamist kõnealuste toodete 
suhtes ja võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt;

määratletud veinid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse tarbijate teavitamine õlle ja piiritusjookide tootmisel 
kasutatud koostisosade kohta. Kõnealustes toodetes kasutatavate koostisosade puhul esinevad 
suured erinevused. Näiteks õlle tootmisel on võimalik märkimisväärne osa odrast asendada 
maisiga. Põhjenduses 27 on sätestatud, et alkohoolsete segujookide puhul tuleks esitada teave 
nende koostisosade kohta, et anda tarbijatele teadliku valiku tegemiseks vajalikku teavet.
Kõnealune teave tuleks õlle ja piiritusjookide puhul kättesaadavaks teha. Eeskirjad veini 
kohta ei muutu; mainitud konkreetsed meetmed ei ole vajalikud. 

Muudatusettepanek 164
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 

(e) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 479/2008 (mis käsitleb 
veinituru ühist korraldust)1 artikli 1 lõikes 
1 ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
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kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

määruse (EMÜ) nr 1601/1991 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad)2 artikli 2 lõikes 1 
määratletud veinid ja veinitooted, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/893)3 artikli 2 lõikes 1 määratletud
samalaadsed tooted, mis ei ole valmistatud 
viinamarjadest, siider, pirnisiider, õlu ja 
piiritusjoogid, ning muud alkohoolsed 
joogid. Komisjon koostab [viis aastat
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist käesolevas punktis viidatud
toodete suhtes, ja võib lisada aruandele 
ettepaneku konkreetsete meetmete 
võtmiseks, millega määratletakse eeskirjad 
koostisosade märgistamise kohta. Need 
meetmed võetakse vajadusel vastu 
järgmiste menetluste kohaselt:
(i) määruses (EÜ) nr 479/2008 nimetatud 
toodete puhul sama määruse artikli 113 
lõikes 1 osutatud ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2007. 
aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007, 
millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus 
ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)4 artikli 195 
lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt;
(ii) määruse (EÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 nimetatud toodete puhul sama 
määruse artiklis 13 sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(iii) määruses (EÜ) nr 110/2008 
nimetatud toodete puhul sama määruse 
artikli 25 lõikes 2 sätestatud 
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regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(iv) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb lõikes 1 osutatud meetmeid 
rakendada järjepidevalt ja samaaegselt 
kõigi artikli 20 punktis e ja artikli 29 
lõikes 1 loetletud toodete puhul.
1. ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.
2. EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.
3 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.
4. ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

Or. en

Selgitus

Enne kui saab kehtestada nõuded mitte tingimata oma toiteväärtuse tõttu tarbitavate 
alkohoolsete jookide koostisosade või toiteväärtuse alase teabe esitamiseks märgistusel, tuleb 
selgeks teha mitu põhiküsimust. Pealegi on veinide ja piiritusjookide esitlemise ja 
märgistamise vahendid sätestatud määrustes 479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Nendes 
määrustes on sätestatud ka võimalus määratleda rakenduseeskirjad konkreetse 
komiteemenetluse kaudu. Järjepidevuse huvides tuleb need sätted alles jätta.

Muudatusettepanek 165
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 

(e) nõukogu 29. aprilli 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 479/2008 (mis käsitleb 
veinituru ühist korraldust)1 artikli 1 lõikes 
1 ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruse (EMÜ) nr 1601/1991 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 



PE438.135v03-00 58/141 AM\802277ET.doc

ET

koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

üldeeskirjad)2 artikli 2 lõikes 1 
määratletud veinid ja veinitooted, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/893)3 artikli 2 lõikes 1 määratletud
samalaadsed tooted, mis ei ole valmistatud 
viinamarjadest, siider, pirnisiider, õlu ja 
piiritusjoogid, ning muud alkohoolsed 
joogid. Komisjon koostab hiljemalt [...]*
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes, ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Need meetmed 
võetakse vajadusel vastu järgmiste 
menetluste kohaselt:
(i) määruses (EÜ) nr 479/2008 nimetatud 
toodete puhul sama määruse artikli 113 
lõikes 1 osutatud ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2007. 
aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007, 
millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus 
ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)4 artikli 195 
lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt;
(ii) määruse (EÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 nimetatud toodete puhul sama 
määruse artiklis 13 sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(iii) määruses (EÜ) nr 110/2008 
nimetatud toodete puhul sama määruse 
artikli 25 lõikes 2 sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(iv) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i, ii ja iii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
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määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb lõikes 1 osutatud meetmeid 
rakendada järjepidevalt ja samaaegselt 
kõigi artikli 20 punktis e ja artikli 29 
lõikes 1 loetletud toodete puhul.
1. ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.
2. EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.
3 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.
4. ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

*Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: viis 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlu ja piiritusjoogid. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise kohta. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

e) nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 
määratletud veinid, nõukogu 29. aprilli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 479/2008 
(mis käsitleb veinituru ühist korraldust) 
ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määruses (EMÜ) nr 1601/1991 (millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad) määratletud veinitooted,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
110/2008 (milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset) artikli 2 lõikes 1 
määratletud puuviljaõlu, õlu ja 
piiritusjoogid, ning muud alkohoolsed 
joogid. Komisjon koostab [viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
aruande, milles käsitletakse artikli 19 
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes, ja 
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võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad koostisosade 
märgistamise kohta. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele;

Or. en

Selgitus

Alkohoolsed joogid ei peaks üldiselt kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, nende 
kohta on vaja kehtestada eraldi nõuded. Selleks tuleks esmalt jõuda selgusele põhimõttelistes 
küsimustes, sest näiteks piiritusjookide puhul oleks toiteväärtuse andmete võrdlusalus 
suurusjärgus 100 ml ülimalt murettekitav. Alkohoolsetes jookides ei ole paljusid toiduainetes 
sisalduvaid toitaineid.

Muudatusettepanek 167
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostisosade loetellu ei nõuta järgmiste 
komponentide lisamist:

Toidu koostisosadena ei käsitleta:

Or. en

Selgitus

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).
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Muudatusettepanek 168
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ained, mille teatavas koguses 
kasutamine toitainete, lisaainete või lõhna-
ja maitseainete lahustamiseks või nende 
kandeainetena on vältimatult vajalik;

(c) ained, mille teatavas koguses 
kasutamine mikrokultuuride, lisaainete,
lõhna- ja maitseainete, ensüümide või 
teiste füsioloogilise või tehnoloogilise 
eesmärgiga ainete lahustamiseks või 
nende kandeainetena on vältimatult vajalik;

Or. de

Selgitus

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Muudatusettepanek 169
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegemist on pakendamata toiduga 
ning müügiruumis on selgesti nähtavalt 
osutatud, et:
– ostjad saavad allergiat põhjustavate 
ainete kohta teavet müüjaga vesteldes 
ja/või välja pandud infomaterjali kaudu, 
ning 
– ostjaid teavitatakse mistahes 
ristsaastumise ohust; või
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Or. en

Selgitus

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Muudatusettepanek 170
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegemist on pakendamata toiduga 
ning müügiruumis on selgesti nähtavalt 
osutatud, et:
– ostjal on allergiat põhjustavate ainete 
kohta võimalik teavet saada müüjaga 
vesteldes ja/või välja pandud infomaterjali 
kaudu, ning
– ostjaid teavitatakse sellest, et ei saa 
välistada ristsaastumist.

Or. en

Selgitus

Kõikide toodete märgistamine põhjaliku teabega allergiat põhjustavate ainete kohta on 
pakendamata kauba puhul peaaegu võimatu ning seaks eelkõige väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted väga ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja tekitaks neile suuri 
lisakulusid. Lisaks ei ole piiratud töötluspinnaga ettevõtetes võimalik välistada ristsaastumist. 
Kohustuslik suunav viit annab ettevõttele õiguskindluse.
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Muudatusettepanek 171
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane kuupäev väljendatakse 
vastavalt IX lisale.

2. Asjakohane kuupäev on kergesti leitav 
ega tohi olla varjatud. Seda väljendatakse 
järgmiselt:
A. Minimaalse säilimisaja tähtaeg:

(a) Kuupäeva ees on sõnad:

– „Parim enne [kuupäev]”, kui tähtaeg 
sisaldab päeva,
– muudel juhtudel „Parim enne [kuu] 
lõppu”.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuuakse IX lisa õigusakti teksti põhiossa. Terminit „parim enne” tuleks 
tõlgendada riiklike õigusaktide või õiguslikult mittesiduvate kokkulepete alusel. „Jäätis 
portsjonitena pakitult” jäetakse välja nende toitude loetelust, mille puhul minimaalset 
säilivusaega ei ole vaja märkida. Üksikportsjonite puhul, mida saab pakendist või partiist 
eraldada, on nõutav ja kohustuslik, et igal eraldataval portsjonil oleks märgitud minimaalse 
säilimisaja tähtaeg.

Muudatusettepanek 172
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Kohustuslik toitumisalane teave hõlmab 
järgmist (edaspidi „kohustuslik 
toitumisalane teave”):

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toitumisalane teave hõlmab järgmist 
(edaspidi „kohustuslik toitumisalane 
teave”):

1. Toitumisalase teabega märgistus
hõlmab järgmist (edaspidi „toitumisalase 
teabega märgistus”):

(a) energiasisaldus; (a) energiasisaldus (kalorsus);
(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute ja rasva sisaldus.

Or. de

Selgitus

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Muudatusettepanek 174
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, fibre e sale.

Or. it
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Selgitus

(Tõlkija märkus: komisjoni dokumendi itaaliakeelne versioon erineb inglise ja prantsuse keele 
omast sellisel määral, et käesolevat muudatusettepanekut ei ole võimalik tõlkida.)

Muudatusettepanek 175 
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valkude, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele, rasva, küllastunud 
rasvhapete, kiudainete ja naatriumi
sisaldus.

Or. fr

Selgitus

On tähtis, et kohustuslik toitumisalane teave osutaks kõige tähtsamatele toitainetele (valgud, 
süsivesikud – nagu suhkrud –, rasvad, küllastunud rasvhapped, kiudained ja naatrium), mis 
on kehtivate õigusaktidega eelnevalt kindlaks määratud (direktiiv 90/496/EMÜ). 
Toitumisalane teave ei peaks lihtsalt keskenduma potentsiaalselt probleemsetele toitainetele, 
neid eraldi välja tuues, sest tervislik dieet eeldab nende kõikide tasakaalustatud omastamist.

Muudatusettepanek 176
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rasva, küllastunud rasvhapete sisaldus, 
süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

(b) valgu, rasva, küllastunud rasvhapete 
sisaldus, süsivesikute sisaldus viitega 
suhkrusisaldusele ja soola sisaldus.

Or. en

Selgitus

Valk on eluliselt tähtis toitaine. Valgu sisaldus tuleks lisada kohustuslikule toitumisalasele 
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teabele, et tarbijatel oleks võimalik näha toidu kõiki energiat andvaid toitaineid. 

Muudatusettepanek 177
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) küllastunud rasvhapete ja 
transrasvhapete sisaldus.

Or. en

Selgitus

Toitumisalane teave peab hõlmama ka küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete sisaldust 
nende tõestatud toime tõttu. Taanis on transrasvhapped oma tervisele kahjuliku mõju tõttu 
juba keelatud.

Muudatusettepanek 178
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud 
õlle ja piiritusjookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 

Alkohoolsete jookide, v.a veini puhul peab 
kohustuslik toitumisalane teave sisaldama 
energia- ja süsivesikute sisaldust.
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meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tuleks eristada veini ja muid alkohoolseid jooke. On olemas ammendav tehniliste standardite 
loetelu, mis hõlmab täielikult kõiki veinitootmistavasid, valmistusviise ning veinide esitus- ja 
märgistamisvahendeid, tagades, et hõlmatud on kõik ahela etapid ning et tarbijad on kaitstud 
ja nõuetekohaselt teavitatud.

Muudatusettepanek 179
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] (milles 
käsitletakse piiritusjookide määratlemist, 
kirjeldamist, esitamist, märgistamist ja 
geograafiliste tähiste kaitset ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89) artikli 2 lõikes 1 
määratletud õlle ja piiritusjookide suhtes. 
Komisjon koostab [viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] aruande, 
milles käsitletakse käesoleva lõike
kohaldamist kõnealuste toodete suhtes ja 
võib lisada aruandele ettepaneku 
konkreetsete meetmete võtmiseks, millega 
määratletakse eeskirjad kõnealuseid 
tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 

Käesolevat lõiget ei kohaldata määruse 
(EÜ) nr 479/2008 artikli 1 lõikes 1 ja 
määruse (EMÜ) nr 1601/1991 artikli 2 
lõikes 1 määratletud veini ja veinitoodete
suhtes, määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 2 
lõikes 1 määratletud samalaadsete 
toodete, mis ei ole valmistatud 
viinamarjadest, siidri, pirnisiidri, õlle ja 
piiritusjookide suhtes, ning muude 
alkohoolsete jookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse artikli 19 kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes, ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad koostisosade märgistamise
kohta. Need meetmed võetakse vajadusel
vastu järgmiste menetluste kohaselt:
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käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

(i) määruse (EÜ) nr 1601/91 artikli 2 
lõikes 1 nimetatud toodete puhul sama 
määruse artiklis 13 sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt;
(ii) määruses (EÜ) nr 110/2008 nimetatud 
toodete puhul sama määruse artikli 25 
lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt;
(iii) teiste toodete puhul artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Ilma et see piiraks punktides i ja ii 
osutatud toodete eriomadusi, mis on 
määratletud ülalnimetatud menetlustes, 
tuleb lõikes 1 osutatud meetmeid 
rakendada järjepidevalt ja samaaegselt 
kõigi artikli 20 punktis e ja artikli 29 
lõikes 1 loetletud toodete puhul.

Or. en

Selgitus

Enne kui saab kehtestada nõuded mitte tingimata oma toiteväärtuse tõttu tarbitavate 
alkohoolsete jookide koostisosade või toiteväärtuse alase teabe esitamiseks märgistusel, tuleb 
selgeks teha mitu põhiküsimust. Pealegi on veinide ja piiritusjookide esitlemise ja 
märgistamise vahendid sätestatud määrustes 479/2008, 1601/91 ja 110/2008. Nendes 
määrustes on sätestatud ka võimalus määratleda rakenduseeskirjad konkreetse 
komiteemenetluse kaudu. Järjepidevuse huvides tuleb need sätted alles jätta.

Muudatusettepanek 180
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata nõukogu
määruses (EÜ) nr 1493/1999 määratletud 
veini suhtes ning Euroopa Parlamendi ja 

Käesolevat lõiget ei kohaldata määruses 
(EÜ) nr 1493/1999 määratletud veini 
suhtes, määrustes (EÜ) nr 479/2008 ja nr 
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nõukogu […] määruse (EÜ) nr […] 
(milles käsitletakse piiritusjookide 
määratlemist, kirjeldamist, esitamist, 
märgistamist ja geograafiliste tähiste 
kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89) artikli 2 lõikes 1 määratletud õlle 
ja piiritusjookide suhtes. Komisjon koostab 
[viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist] aruande, milles käsitletakse 
käesoleva lõike kohaldamist kõnealuste 
toodete suhtes ja võib lisada aruandele 
ettepaneku konkreetsete meetmete 
võtmiseks, millega määratletakse eeskirjad 
kõnealuseid tooteid käsitleva kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise kohta. Need
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

1601/1991 määratletud veinitoodete, 
määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 2 lõikes 
1 määratletud puuviljaõlle, õlle ja 
piiritusjookide suhtes, ning muude 
alkohoolsete jookide suhtes. Komisjon 
koostab [viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] aruande, milles 
käsitletakse käesoleva lõike kohaldamist 
kõnealuste toodete suhtes, ja võib lisada 
aruandele ettepaneku konkreetsete 
meetmete võtmiseks, millega määratletakse 
eeskirjad kõnealuseid tooteid käsitleva 
kohustusliku toitumisalase teabe esitamise 
kohta. Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Alkohoolsed joogid ei peaks üldiselt kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse, nende 
kohta on vaja kehtestada eraldi nõuded. Selleks tuleks esmalt jõuda selgusele põhimõttelistes 
küsimustes, sest näiteks piiritusjookide puhul oleks toiteväärtuse andmete võrdlusalus 
suurusjärgus 100 ml ülimalt murettekitav. Alkohoolsetes jookides ei ole paljusid toiduainetes 
sisalduvaid toitaineid.

Muudatusettepanek 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid f ja g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiudained; välja jäetud
(g) valgud;

Or. fr
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Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust artikli 29 lõike 1 punkti b kohta.

Muudatusettepanek 182
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalane teave võib sisaldada ka 
ühe või mitme alljärgneva aine koguseid:

2. Toitumisalase teabega märgistus võib 
täiendavalt sisaldada ka ühe või mitme 
alljärgneva aine või kõnealuste ainete ja 
lõikes 1 nimetatud ainerühmade 
koostisosade koguseid:

(a) transrasvhapped; (a) transrasvhapped;

(a a) küllastunud rasvhapped;

(b) monoküllastumata rasvhapped; (b) monoküllastumata rasvhapped;
(c) polüküllastumata rasvhapped; (c) polüküllastumata rasvhapped;

(d) polüoolid;

(d) polüoolid;

(e) tärklis; (e) tärklis;
(f) kiudained; (f) kiudained;

(g) valgud;
(g a) suhkrud;

(g b) naatrium;

(g c) kolesterool;

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2.

(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
määratletud XI lisa A osa punktis 2;

(i) muud ained vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 
2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1925/2006 
vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
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muude ainete toidule lisamise kohta1.
____
1 ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

Or. de

Selgitus

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Muudatusettepanek 183
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid f, g ja h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kiudained; (f) sool;

(g) valgud;
(h) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 

(g) XI lisa A osa punktis 1 loetletud mis 
tahes mineraalid või vitamiinid, mida 
esineb märkimisväärsetes kogustes nagu 
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määratletud XI lisa A osa punktis 2. määratletud XI lisa A osa punktis 2;
(h) teised XIII lisa A osas loetletud ained.

See võib sisaldada ka ülaltoodud 
kategooriate koostisosi.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ei nõuaks 
sellise teabe esitamist, millest sihtrühm aru ei saa. Uurimused näitavad, et tarbijatel on juba 
praegu raskusi osa märgistusel sisalduva teabe mõistmisega. Mis puutub toiteväärtusesse, siis 
kasutavad tarbijad pigem kaloreid kui džaule; viimatinimetatud mõõtühikut eelistavad 
teadlased ning seetõttu jääb see väljapoole käesoleva määruse reguleerimisala.

Muudatusettepanek 184
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui esitatakse 
toitumisalane või tervisealane väide.

3. Niisuguste ainete koguse märkimine, 
mis kuuluvad ühte lõikes 2 märgitud 
toitainekategooriasse või on selle 
koostisosad, on nõutav, juhul kui nende 
kohta esitatakse toitumisalane või 
tervisealane väide.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavalt konkreetsele juhule peavad 4. Vastavalt konkreetsele juhule peavad 
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esitatud väärtused olema keskmised 
väärtused, mille aluseks on:

esitatud väärtused olema keskmised 
väärtused minimaalse säilimisaja 
lõppkuupäeval, mille aluseks on, olenevalt 
asjaoludest:

(a) tootja läbiviidud toidu analüüs või (a) tootja läbiviidud toidu analüüs või
(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise 
väärtuse järgi või

(b) arvutus toidu koostisosade teadaoleva 
või tegeliku toiduenergia keskmise 
väärtuse järgi või

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

(c) arvutus üldkehtivate ja üldiselt 
heakskiidetud andmete järgi.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras.

Energiat ja toitaineid käsitlevate väidete 
rakenduseeskirjad deklareeritud koguste 
täpseks määramiseks, näiteks deklareeritud 
koguste ja ametliku kontrolli käigus 
tuvastatud koguste erinevuse määramiseks, 
võetakse vastu artikli 49 lõikes 2 osutatud 
korras pärast Euroopa Toiduohutusameti 
esitatud arvamust.

Or. de

Selgitus

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Muudatusettepanek 186
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib toitude puhul, 
mis on pakendatud identsete portsjonitena 
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on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend 
sisaldab.

või mida saab kergesti identseteks 
portsjoniteks jagada, väljendada
energiasisaldust ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud. Ka muud 
esitatud teavet võib väljendada portsjoni 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Tarbija jaoks, kes peab valima kaalult ja mahult tohutult erinevate toitude hulgast, ei ole 
energiasisalduse osutamine 100 grammi või 100 milliliitri kohta tingimata asjakohane.
Seeparast tuleks toidu puhul, mida saab portsjoniteks jagada, süstemaatiliselt väljendada 
energiasisaldust portsjoni kohta, et anda tarbijatele täpset ja kergesti mõistetavat teavet.

Muudatusettepanek 187
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud,
tingimusel, et on näidatud, mitut portsjonit 
pakend sisaldab.

1. Lisaks 100 grammi või 100 milliliitri 
kohta esitatavale toitumisalase teabega 
märgistusele, võib seda teavet väljendada 
portsjoni kohta, tingimusel, et on näidatud
portsjoni suurus.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine ingliskeelse tekstiga („in addition”). Tarbija eksitamise 
ärahoidmiseks peaks olema võimalik esitada toitumisalase teabega märgistus portsjoni kohta 
juhul, kui portsjoni suurus on ühetähenduslikult tootele märgitud. Täiendavate andmete
esitamine pakendis sisalduvate portsjonite kohta peaks olema võimalik vabatahtlikkuse alusel.
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Muudatusettepanek 188
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel, et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille suurus 
on märgistusel esitatud, tingimusel et on 
näidatud, mitut portsjonit pakend sisaldab.
Portsjonit võib näidata sõnaga „portsjon” 
või piktogrammiga, mis visuaalselt 
kujutab portsjonit.

Or. nl

Selgitus

Euroopa ettevõtjad on juba jõudnud vabatahtlikule kokkuleppele selle kohta, kui suur kogus 
teatud toodet moodustab portsjoni. Ettevõtjad juba kasutavad portsjoni märkimiseks 
piktogramme. Sõna „portsjon” või vastav piktogramm – teelusikas, supilusikas, kauss, vms –
aitab tarbijal esitatud teabest aru saada ja annab talle selgema pildi antud toidu panusest 
tema toidusedelisse. 

Muudatusettepanek 189
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta. Täiendavalt võib esitada 
energiasisalduse ja toitaine kogused 
portsjoni kohta.

Or. it

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamine portsjoni kohta on tarbijale kasulikum, sest kui seda teavet 
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esitatakse 100 grammi või 100 ml kohta, võib see põhjustada vigu tõlgendamises. On ju palju 
keerulisem tasakaalustatud toidusedeli saavutamiseks ümber arvestada pakendil loetletud 
mitmesuguste ainete koguseid, mida toiduga omastatakse.

Muudatusettepanek 190
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või, nagu sätestatud artikli 32
lõikes 1, täiendavalt ka portsjoni kohta 
või, artikli 32 lõigetes 2 ja 3 nimetatud 
juhtudel, üksnes portsjoni kohta.

Or. en

Selgitus

Et tarbijatel oleks võimalik võrrelda samasse kategooriasse kuuluvaid eri toiduaineid –
olenemata pakendite suurusest ja sisust on kohustuslik väljendada energia ja toitainete 
sisaldust alati 100 grammi ja 100 ml kohta. Lisaks peaks olema võimalik väljendada koguseid 
portsjoni kohta, nagu sätestatud artikli 32 lõikes 2.

Muudatusettepanek 191
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse kooskõlas 
netokoguse mõõtühikuga 100 grammi või 
100 ml või portsjoni kohta.

Or. de
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Selgitus

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Muudatusettepanek 192
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – esimene a lõik, esimene b lõik, esimene c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele lisaks võib energia ja toitainete 
kogust esitada ka portsjoni kohta.
Kui toit on pakendatud üksikportsjonina, 
esitatakse ka lõikes 1 osutatud energia- ja 
toiteväärtus.
Kui teave esitatakse portsjoni kohta, 
näidatakse ära pakendis sisalduvate 
portsjonite arv, portsjoni suurus peab 
arvesse võtma tegelikkust ning andmed 
peavad olema esitatud või selgitatud viisil, 
mis on keskmisele tarbijale arusaadav.
Komisjon töötab koos toidukäitlejate ja 
liikmesriikide pädevate asutustega välja 
suunised tegelikkust arvestavate 
portsjonite suuruste esitamise kohta. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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Selgitus

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Muudatusettepanek 193
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta. Portsjonit võib 
näidata sõnaga „portsjon” või 
piktogrammiga, mis visuaalselt kujutab 
portsjonit.

Or. nl

Selgitus

Euroopa ettevõtjad on juba jõudnud vabatahtlikule kokkuleppele selle kohta, kui suur kogus 
teatud toodet moodustab portsjoni. Ettevõtjad juba kasutavad portsjoni märkimiseks 
piktogramme. Sõna „portsjon” või vastav piktogramm – teelusikas, supilusikas, kauss, vms –
aitab tarbijal esitatud teabest aru saada ja annab talle selgema pildi antud toidu panusest 
tema toidusedelisse.
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Muudatusettepanek 194
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta.

Or. en

Selgitus

Energia ja toitainete koguse esitamine 100 grammi või 100 ml kohta annab tarbijale 
võimaluse tooteid otse võrrelda.

Muudatusettepanek 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml kohta või vastavalt artikli 32 lõigetele 2 
ja 3 portsjoni kohta.

2. Lõikes 1 osutatud energia ja toitainete 
kogust väljendatakse 100 grammi või 100 
ml ja portsjoni kohta. Kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina, tuleb ka 
lõikes 1 osutatud energia- ja toiteväärtus 
esitada portsjoni kohta. 
Lisaks võib portsjoni kohta esitada 
energia ja toitainete koguse.
Kui teave esitatakse portsjoni kohta, 
näidatakse ära pakendis sisalduvate 
portsjonite arv, portsjoni suurus peab 
arvesse võtma tegelikkust ning andmed 
peavad olema esitatud või selgitatud viisil, 
mis on keskmisele tarbijale arusaadav. 
Komisjon töötab koos toidukäitlejate ja 
liikmesriikide pädevate asutustega välja 
suunised tegelikkust arvestavate 
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portsjonite suuruse esitamise kohta. 
Kõnealused meetmed, millega 
muudetakse käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid, võetakse vastu artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.

Or. de

Selgitus

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen. Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Muudatusettepanek 196
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud energia ja 
toitainete kogus peab alati viitama 
valmistoidule. Märgis peab sisaldama 
täpseid juhiseid toidu valmistamiseks 
viisil, millel põhinevad esitatud andmed. 

Or. de

Selgitus

Energia- ja toiteväärtus peab alati viitama valmistoidule, kuna esitatud toitainete kogused 
tootes võivad valmistamise (näiteks praadimise, keetmise, jne) käigus oluliselt muutuda. 
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Valmistamisviis, millel andmed põhinevad, tuleb märgisel täpselt ära näidata, et tarbija saaks 
andmeid hinnata ja et andmeid oleks võimalik kontrollida.

Muudatusettepanek 197
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta. 
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Muudatusettepanek 198
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi 
või 100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 

3. Pakendi esikülje toitumisalase teabe 
hulka kuuluvate artikli 29 lõike 1 punktis 
a osutatud toitainete koguseid 
väljendatakse värvikoodide süsteemi abil. 
Roheline, merevaikkollane ja punane värv 
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mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

näitavad, kas tegemist on madala, 
keskmise või kõrge kõnealuste toitainete 
sisaldusega toiduga. See teave esitatakse
100 grammi või 100 milliliitri kohta.
Kõnealuste toitainete kõrge, keskmise ja 
madala sisalduse võrdluskogused 
määratletakse artikli 49 lõikes 3 sätestatud
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
Euroopa Toiduohutusameti arvamuse 
põhjal.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab uuringut, mis näitas, et tarbijad soovivad pakendi 
esiküljel piiratud toitumisalase teabe esitamist koos selgitava osaga. Nad eelistavad selliste 
värvide kasutamist nagu punane, merevaikkollane (kollane) ja roheline märgistamaks, kas 
toidus on vastavate toitainete sisaldus kõrge, keskmine või madal.

Muudatusettepanek 199
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti 
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1. 

3. Toitumisalase teabe mõned osad võivad 
olla väljendatud XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.

Or. it

Selgitus

Kuna paljusid toite ei tarbita 100 grammi / 100 ml kaupa, peaks olema võimalik näidata 
võrdluskoguse protsenti toote portsjoni kohta.
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Muudatusettepanek 200
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Kohustuslikku toitumisalase teabega 
märgistust võib vajadusel väljendada XI 
lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina 100 grammi või 100 milliliitri 
või portsjoni kohta. Vajadusel 
väljendatakse vitamiinide ja mineraalide 
sisaldus samuti võrdluskoguse protsendina, 
nagu on sätestatud XI lisa A osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Keeleline kohandamine ingliskeelse tekstiga („as appropriate”). Soovitatava päevase 
tarbimise koguse kohustuslik esitamine on vastuolus soovitatava päevase tarbimise koguse 
algatuse vabatahtliku iseloomuga ja tuleb seetõttu tagasi lükata. Käesoleval ajal 
rakendatakse soovitatava päevase tarbimise esitamist Euroopa toidutööstuses eri toitude 
puhul ja tutvustatakse tarbijatele. Vastavalt ELi tasandil kokkulepitule tuleb nüüd ära oodata 
esimesed andmed toidutööstuse märgistamisalgatuse edukuse kohta.

Muudatusettepanek 201
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Vabatahtlik täiendav toitumisalase 
teabega märgistus esitatakse tabeli kujul
XI lisa B osas sätestatud võrdluskoguse 
protsendina 100 grammi või 100 milliliitri
kohta ja artikli 31 lõike 2 kohaselt
portsjoni kohta. Vajadusel väljendatakse
märgistustähised vitamiinide ja 
mineraalide sisalduse kohta vähemalt
võrdluskoguse protsendina, nagu on 
sätestatud XI lisa A osa punktis 1.
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Or. en

Selgitus

Mõistlik on kehtestada eeskirjad vabatahtliku lisateabe esitamise kohta, et jõuda teatava 
ühtlustamiseni juhtudel, mil seda võimalust kasutatakse, ja hoida ära tarbija eksitamise oht, 
mis muidu võiks tekkida.

Muudatusettepanek 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kohustuslikku toitumisalast teavet 
väljendatakse XI lisa B osas sätestatud 
võrdluskoguse protsendina 100 grammi või 
100 milliliitri või portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

3. Toitumisalast teavet järgmiste 
toiteväärtuste (energiasisaldus, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, suhkrud, sool) 
kohta väljendatakse täiendavalt XI lisa B 
osas sätestatud võrdluskoguse protsendina 
100 grammi või 100 milliliitri või artikli 
31 lõike 2 kohaselt, portsjoni kohta.
Vajadusel väljendatakse vitamiinide ja 
mineraalide sisaldus samuti võrdluskoguse 
protsendina, nagu on sätestatud XI lisa A 
osa punktis 1.

Or. de

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks lugeda koos raportööri muudatusettepanekuga 135 ühtse 
portsjoni suuruse kehtestamise kohta. Lisaks puhtalt absoluutarvudes esitatud märgistusele 
100 g / 100 ml kohta tuleks täiendavalt esitada andmed protsentides, et seada toote tarbimine 
suhtesse päevase vajadusega ning anda seeläbi tarbijale lisateavet, sest paljud tarbijad ei 
oska absoluutarvude põhjal öelda, kas teatud väärtus on kõrge või madal.
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Muudatusettepanek 203
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29
lõike 1 punktis b osutatud kohustuslik 
teave küllastunud rasvhapete kohta, 
esitatakse kooskõlas XIII lisa B osaga.

4. Polüoole ja/või tärklist ja rasvhapete 
tüüpi käsitlevad andmed, v.a artikli 29
lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete
kohta, esitatakse kooskõlas XIII lisa B 
osaga.

Or. en

Selgitus

Lisaks küllastunud rasvhapetele, moodustavad andmed transrasvhapete kohta osa 
kohustuslikust toitumisalasest teabest ja seetõttu jäetakse need vabatahtlike andmete hulgast 
välja.

Muudatusettepanek 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32
Väljendamine portsjoni kohta

välja jäetud

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta 
esitatavale toitumisalasele teabele, võib 
seda teavet väljendada ka portsjoni kohta, 
mille suurus on märgistusel esitatud, 
tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab.
2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.
3. Andmete esitamise üksnes portsjoni 
kohta pakendites müüdavate toodete 
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puhul, mis sisaldavad mitut eraldi 
pakendamata portsjoni, kehtestab 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Toitumisalase teabe esitamine portsjoni kohta on juba sätestatud artikli 31 lõike 2 kohta 
tehtud muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 205
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib seda teavet 
väljendada ka portsjoni kohta, mille 
suurus on märgistusel esitatud,
tingimusel, et on näidatud, mitut 
portsjonit pakend sisaldab.

1. Lisaks artikli 31 lõikes 2 osutatud 100 
grammi või 100 milliliitri kohta esitatavale 
toitumisalasele teabele, võib tingimusel, et
portsjonite suurus põhineb Euroopa 
Toiduohutusameti arvamusel, väljendada 
seda teavet portsjoni kohta pakendi 
tagaküljel koos viitega portsjonite arvule 
pakendis.

Or. en

Selgitus

Teave tuleb alati esitada 100 grammi või 100 ml kohta, et vältida tarbijate eksitamist. See 
võimaldab ka tooteid selgelt ja lihtsalt võrrelda. Lisateabe portsjoni kohta võib esitada 
pakendi tagaküljel, sest see võib mõnel tarbijal aidata hinnata tarbitava toidu koguseid.
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Muudatusettepanek 206
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 207
Róża Thun Und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on selgelt
pakendatud ühe või mitme ühesuuruse 
eraldi portsjonina.

Or. en

Selgitus

Lihtsustus. Selgelt ühe või mitme ühesuuruse eraldi portsjonina pakendatud toitu tuleks 
käsitleda samamoodi kui üksikportsjonina pakendatud toitu.

Muudatusettepanek 208
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on selgelt
pakendatud üksikportsjonina või mitme 
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pakendatud üksikportsjonina. hõlpsasti määratletava ja samasuguste 
mõõtmetega portsjonina.

Or. it

Selgitus

Toiduaineid, mis on selgelt pakendatud ühe ainsa üksikportsjonina või mitme eraldi 
portsjonina, millel on kõigil samasugused mõõtmed, tuleks käsitleda samamoodi kui 
üksikportsjonitena pakendatud toiduaineid.

Muudatusettepanek 209
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud üksikportsjonina.

2. Toitumisalase teabe võib esitada üksnes 
portsjoni kohta juhul, kui toit on 
pakendatud ühe üksikportsjonina või on 
jagatud mitmeks eraldi üksikportsjoniks.

Or. de

Selgitus

Toiteväärtuse esitamine eranditult portsjoni kohta oleks kasulik eelkõige toitude puhul, mida 
tarbitakse oluliselt madalamates kogustes kui 100 grammi (nt keedised, toiduõli jne).

Muudatusettepanek 210
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32a
Väljendamine netokaalu alusel

Toitude puhul, mida ei saa portsjoniteks 
jagada, tuleb lisaks artikli 31 lõikes 2 
osutatud toitumisalasele teabele 100 
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grammi või 100 milliliitri kohta esitada 
energiasisaldus vastava toidu kogu 
netokaalu kohta.

Or. fr

Selgitus

Tarbija jaoks, kes peab valima kaalult ja mahult tohutult erinevate toitude hulgast, ei ole 
energiasisalduse osutamine 100 grammi või 100 milliliitri kohta tingimata asjakohane. 

Seetõttu tuleks toidu puhul, mida ei saa portsjoniteks jagada, väljendada energiasisaldust 
süstemaatiliselt vastava toidu kogu netokaalu kohta, et anda tarbijatele täpsemat ja kergemini 
mõistetavat teavet.

Muudatusettepanek 211
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Täiendavad väljendamisviisid
1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:
(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja
(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja
(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.
2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
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märgistussüsteemis.

Or. en

Selgitus

Täielik ühtlustamine on ühisturu tagamise ainus viis.

Muudatusettepanek 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada muul viisil tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

1. Lisaks artikli 31 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
väljendamisviisidele võib toitumisalased 
andmed esitada graafiliselt tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

(a) väljendamisviis aitab tarbijal mõista 
toidu toimet või tähtsust söömisel 
omastatava energia ja toitainete sisalduse 
seisukohast ja

(b) andmed põhinevad kas ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikele
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

(b) andmed põhinevad XI lisa B osas 
nimetatud võrdluskogustel 100 grammi 
või 100 milliliitri kohta. Kui toode on
pakendatud üksikportsjonina või kui seda 
tarnitakse väiksemates kogustes kui 100 
g/ml, piisab andmete esitamisest portsjoni 
ja tarnitava koguse kohta. Võrdluskoguste
puudumise korral põhineb toitumisalane 
teave üldtunnustatud teaduslikel
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta; ja

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

(c) seda toetavad tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab teabe esitust ja 
oskab seda kasutada.

2. Lõikes 1 osutatud täiendavad 
väljendamisviisid määratakse kindlaks 
artiklis 44 osutatud riiklikus 
märgistussüsteemis.

2. Graafilise esituse näidised on toodud 
XIII lisa C a osas.
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Or. de

Selgitus

Graafiline esitus võib aidata tarbijal toitumisalast teavet oluliselt paremini mõista.

Muudatusettepanek 213
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta
esitatakse samal märgistusväljal. Need 
andmed esitatakse vajaduse korral koos, 
selgelt ja järgmises järjekorras: energia,
valgud, süsivesikud viitega 
suhkrusisaldusele, rasvad, küllastunud 
rasvhapped, kiudained ja sool.

Or. it

Selgitus

On oluline, et kogu kohustuslik toitumisalane teave esitatakse samal märgistusväljal, kuigi 
mitte tingimata märgistuse kõige nähtavamal osal.

Muudatusettepanek 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad, 
küllastunud rasvhapped, süsivesikud 
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, valgud, 
süsivesikud viitega suhkrusisaldusele,
rasvad, küllastunud rasvhapped, kiudained 
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ja naatrium.

Or. fr

Selgitus

On tähtis, et kohustuslik toitumisalane teave osutaks kõige tähtsamatele toitainetele (valgud, 
süsivesikud – nagu suhkrud –, rasvad, küllastunud rasvhapped, kiudained ja naatrium), mis 
on kehtivate õigusaktidega eelnevalt kindlaks määratud (direktiiv 90/496/EMÜ). 
Toitumisalane teave ei peaks lihtsalt keskenduma potentsiaalselt probleemsetele toitainetele, 
neid eraldi välja tuues, sest tervislik toidusedel eeldab nende kõikide tasakaalustatud 
omastamist.

Muudatusettepanek 215
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 31 lõikes 2 osutatud andmed 
kohustusliku toitumisalase teabe kohta 
pannakse samuti märgistuse kõige 
nähtavamale osale. Need andmed 
esitatakse vajaduse korral koos, selgelt ja 
järgmises järjekorras: energia, rasvad,
küllastunud rasvhapped, süsivesikud
viitega suhkrusisaldusele ja sool.

1. Artikli 29 lõikes 1 osutatud andmed 
esitatakse selgelt ja järgmises järjekorras:
energia, valgud, süsivesikud ja rasvad.

Or. de

Selgitus

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Muudatusettepanek 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele 
kehtestab komisjon hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 konkreetsed 
kriteeriumid erandite tegemiseks 
kohustusliku toitumisalase teabega 
märgistamisel väikestele põllumajandus-
ja käsitöönduslikele tulundusettevõtetele, 
mis tegutsevad müügi/kokakunsti ja 
tarnimise valdkonnas (hotellindus ja 
toitlustus). 

Or. it

Selgitus

Väikestele ja keskmise suurusega tulundusettevõtetele viitamist saab õigustada kahel viisil: 
1. ei tohi vahet teha eri tootmissektorite vahel, mis täidavad sama otstarvet;
2. on ülimalt oluline arvesse võtta, et väiketootjad, kelle toodang ei ole standardiseeritud 

ja kes peavad igapäevaselt valima samaväärsete koostisosade vahel, ei saa oma 
müügisiltidel (kui kaupa müüakse lahtiselt) või märgistusel (kui tooted on pakendatud) 
esitada toitumisalast teavet.

Muudatusettepanek 217
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui IV lisas loetletud toitude 
toitumisalane teave on kohustuslik 
toitumis- või tervisealase väite tõttu, ei 
nõuta toitumisalase teabe esitamist 
märgistuse kõige nähtavamal osal.
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Or. de

Selgitus

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Muudatusettepanek 218
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Toitumisalane teave artikli 29 lõikes 2
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

(2) Toitumisalane teave artiklis 29
osutatud toitainete kohta esitatakse koos ja 
ühes kohas ning vajaduse korral XIII lisa C 
osas ette nähtud järjestuses.

Kui selline toitumisalane teave ei ole 
esitatud märgistuse kõige nähtavamal 
osal, esitatakse see tabelina, numbrid 
üksteise all, kui ruum võimaldab. Kui
ruumi ei ole, esitatakse see teave üksteise 
järel.

Andmed esitatakse tabelina, numbrid 
üksteise all. Kui ruumi ei ole, esitatakse 
see teave üksteise järel.

Or. de

Selgitus

Toitumisalase teabega märgistamise koha valimine pakendil peaks ka edaspidi jääma 
ettevõtjate pädevusse (esikülg, pakendi vaateväli või mõni muu koht). Selleks et võtta arvesse 
pakendite eri suuruseid ja mitmekeelseid esitlusi, on vaja piisavat paindlikkust.
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Muudatusettepanek 219
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui IV lisas loetletud toote puhul 
nõutakse toitumisalase teabe esitamist 
toitumisalasel või tervisega seotud 
põhjusel, ei esitata seda teavet märgistuse 
kõige nähtavamal osal. 

Or. it

Selgitus

Seoses toodetega, mis on IV lisa kohaselt toitumisalase teabega märgistamise kohustusest 
vabastatud, tahetakse edasi anda mõtet, et kui sellise toote märgisel viidatakse näiteks 
tervisele, toob see kaasa nõude esitada toitumisalane teave. Kuna osa pakendeid on 
väiksemõõdulised, ei peaks sellist teavet esitama märgise kõige nähtavamal osal.

Muudatusettepanek 220
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks käesoleva artikli muudele 
sätetele esitatakse artikli 29 lõike 1 
punktis a osutatud energiasisaldus 
märgistuse kõige nähtavamal osal, 
soovitavalt värvikoodide süsteemi abil. 
Kui sellist süsteemi kasutatakse, näitavad 
roheline, kollane või merevaikkollane ja 
punane värv, kas toidu energiasisaldus on 
madal, keskmine või kõrge. See teave 
esitatakse 100 grammi või 100 milliliitri 
kohta. Madala, keskmise ja kõrge 
energiasisalduse võrdlusväärtused 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
ja Euroopa Toiduohutusameti arvamuse 
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alusel. 

Or. en

Selgitus

Kuigi kogemused mitme tunnusvärviga on positiivsed, on praeguses etapis veel liiga vara teha 
sellise süsteemi rakendamine liikmesriikidele kohustuslikuks. On vaja rohkem teavet ja 
tõendeid. Seda on öeldud ka põhjenduses 38, milles nõutakse uuringute jätkamist tarbijate 
arusaamade kohta erinevates liikmesriikides, et vajaduse korral kasutusele võtta ühtlustatud 
süsteem.

Muudatusettepanek 221
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kohustuslik toitumisalane teave on 
esitatud koos artikli 29 lõikes 2 osutatud 
toitumisalase teabega, esitatakse vajaduse 
korral teave energia ja toitainete kohta 
XIII lisa C osas ettenähtud järjekorras.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lihtsustus.

Muudatusettepanek 222
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, võib toitumisalase 
teabe nende ainete osas asendada 
sõnadega „Sisaldab väheolulisel 
määral...”, mis on paigutatud 

4. Kui energia või toitaine(te) sisaldus 
tootes on väheoluline, ei ole toitumisalase 
teabe esitamine nende ainete osas
kohustuslik, välja arvatud allergeenide 
puhul.
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toitumisalase teabe lähedusse, kui see on 
olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel 
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

välja jäetud

(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse
ja
(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

Or. de

Selgitus

Toidu märgistamist käsitlevad kohustuslikud siseriiklikud erieeskirjad takistavad kauba vaba 
liikumist Euroopa Liidu siseturul. Nende eeskirjade asemel soovitatakse artikli 33 lõike 1 
muudatusettepanekus võtta kasutusele vabatahtlik graafiline märgistus. 

Muudatusettepanek 224
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega artiklis 44 
osutatud riikliku märgistussüsteemi alusel
tingimusel, et järgmised põhinõuded on 
täidetud:

5. Toitumisalast teavet võib esitada 
graafiliselt või sümbolitega tingimusel, et 
järgmised põhinõuded on täidetud:
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(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse
ja

(a) selline esitusviis ei vii tarbijat eksitusse
ja

(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

(b) on olemas tõendid selle kohta, et 
keskmine tarbija mõistab neid 
esitamisviise.

Or. en

Selgitus

Kaupade vaba liikumise võimaldamiseks tuleb toitainete sümbolid ELi tasandil ühtlustada.

Muudatusettepanek 225
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, v.a lõikes 5 
osutatud, võib kehtestada komisjon.
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid 
nende täiendamise kaudu, võetakse vastu 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

6. Eeskirjad, mis käsitlevad toitumisalase 
teabe esitamise teisi aspekte, võib 
kehtestada komisjon. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Muudatus on tingitud artikli 34 lõike 5 väljajätmisest.
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Muudatusettepanek 226
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Kohaldatavad nõuded
1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 
peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele. 
2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit 
või seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 
3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik 
või lähtekoht.

4. Liha, v.a veise- ja vasikaliha puhul võib 
esitada päritoluriigiks või lähtekohaks 
ühe koha ainult juhul kui loomad on 
sündinud, kasvanud ja tapetud ühes ja 
samas riigis või kohas. Muudel juhtudel 
esitatakse eraldi teave sündimise, 
kasvamise ja tapmise koha kohta.
5. Lõike 3 kohaldamist käsitlevad 
rakenduseeskirjad võib koostada 
komisjon. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid nende täiendamise kaudu, võetakse 
vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
6. Vabatahtlikult esitatavate andmete 
kasutamise tingimusi ja kriteeriumeid 



PE438.135v03-00 100/141 AM\802277ET.doc

ET

käsitlevad rakenduseeskirjad võib 
koostada komisjon. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid nende täiendamise 
kaudu, võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Muudatusettepanek 227
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 

1. Kui käesoleva määrusega hõlmatud 
toidualast teavet esitatakse vabatahtlikult, 



AM\802277ET.doc 101/141 PE438.135v03-00

ET

peab see teave vastama käesolevas 
määruses sätestatud asjakohastele 
erinõuetele.

peab see teave olema selgelt loetav.

Or. en

Selgitus

Kui vabatahtlikult toiduainete kohta antava teabe esitamist nõutakse samal viisil nagu toodete 
puhul, mille kohta kehtivad kohustuslikud nõuded, loobuvad tootjad tõenäoliselt teabe 
vabatahtlikust esitamisest. Niisiis hakkavad tarbijad käesoleva ettepaneku jõustumisel saama 
vähem teavet kui praegu.

Muudatusettepanek 228
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Piiramata lõike 1 kohaldamist, on 
endiselt lubatud esitada täiendavat 
vabatahtlikku toitumisalast teavet 
teatavale sihtrühmale, nt lastele, kui need 
konkreetsed kontrollväärtused on 
teaduslikult tõendatud, ei eksita tarbijat 
ning vastavad käesolevas määruse 
üldtingimustele.

Or. de

Selgitus

IX B lisas esitatud kontrollväärtused viitavad keskmisele täiskasvanule. Tööstuses kasutusele
võetud ja teaduslikult testitud ning kindlale sihtrühmale (nt lastele) suunatud toodete erinevad 
kontrollväärtused peaksid olema jätkuvalt lubatud kui täiendav teave.
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Muudatusettepanek 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, kohaldatakse lõikeid 
3 ja 4 juhul, kui toidu päritoluriik või 
lähtekoht on märgitud vabatahtlikult, et 
teavitada tarbijat sellest, et toit on pärit või 
seda tuuakse Euroopa Ühendusest või 
nimetatud riigist või kohast. 

2. Ilma et see piiraks märgistamist 
vastavalt konkreetsete ühenduse 
õigusaktide nõuetele, eriti nõukogu 20. 
märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
509/2006 põllumajandustoodete ja toidu 
garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste 
kohta1, nõukogu 20. märtsi 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 510/2006 
põllumajandustoodete ja toidu 
geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste 
kaitse kohta2, nõukogu 29. aprilli 2008. 
aasta määrus (EÜ) nr 479/2008, mis 
käsitleb veinituru ühist korraldust ja 
millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 
1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 
1290/2005 ja (EÜ) nr 3/19991 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 
nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/19993, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 110/2008, milles käsitletakse 
piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, 
esitamist, märgistamist ja geograafiliste 
tähiste kaitset ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/894, nõukogu 10. juuni 1991. aasta 
määrus (EMÜ) nr 1601/91, millega 
sätestatakse aromatiseeritud veinide, 
aromatiseeritud veinijookide ja 
aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise 
üldeeskirjad5, kohaldatakse lõikeid 3 ja 4 
juhul, kui toidu päritoluriik või lähtekoht 
on märgitud vabatahtlikult, et teavitada 
tarbijat sellest, et toit on pärit või seda 
tuuakse Euroopa Ühendusest või nimetatud 
riigist või kohast. 
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1 ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.
2 ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.
3 ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.
4 ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.
5 EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.

Or. fr

Selgitus

On oluline, et teise lõike ulatus saaks täpselt kindlaks määratud. Tundub, et komisjoni 
eesmärk on vabastada geograafilise tähisega tooted toidu päritolu märkimise kohustusest. On 
viis määrust, mis käsitlevad geograafilist tähist ja mida tuleks mainida.

Muudatusettepanek 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik või 
lähtekoht.

3. Kui toidu päritoluriik või lähtekoht ei 
ole sama, mis toidu esmas(t)e 
koostisosa(de) oma, esitatakse ka 
kõnealus(t)e koostisosa(de) päritoluriik või 
lähtekoht, välja arvatud toodete puhul, 
mille koostisosade märgistamine ei ole 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 20 
nõutav.

Or. fr

Selgitus

Teksti järjepidevuse huvides on vaja muuta lõiget 3 täpsustusega, et lõige 3 ei kehti selliste 
tootekategooriate kohta, mis kuuluvad artikli 20 lõikes 1 nimetatud vabastuse alla.
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Muudatusettepanek 231
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Viski puhul näidatakse ära 
päritolumaa ja see peab asetsema kõige 
nähtavamal kohal. Kui viski on mitme 
riigi toode, loetletakse kõik riigid.

Or. en

Selgitus

Tava kohaselt on ELis müüdav viski päritolumaa märgisega, sest tarbijate jaoks on see teave 
küllaltki tähtis. Mõne päritolumaa märgiseta viski puhul kasutatakse muid tähistusi, et jätta 
muljet, nagu pärineks viski mõnest peamisest viskit tootvast riigist, kuigi see nii ei ole. 
Seepärast on asjakohane, et kõikidel ELis müüdavatel viskidel osutatakse päritolule, et 
vältida tarbija eksitamist.

Muudatusettepanek 232
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja põhimõttega kaupade vaba ringluse kohta 
siseturul.
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Muudatusettepanek 233
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Täiendavaid kohustuslikke andmeid 

käsitlevad riiklikud õigusnormid
1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused:
(a) rahvatervise kaitse,
(b) tarbijakaitse,
(c) pettuse vältimine,
(d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, päritolumärgistuse ja 
registreeritud päritolunimetuste kaitse ja 
ebaausa konkurentsi vältimine.
2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

Or. fr

Selgitus

Riiklikud sätted võivad takistada siseturu toimimist ja tekitada ettevõtetele täiendavaid 
kulusid. Samuti on oluline siseturgu tugevdada.
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Muudatusettepanek 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused: 

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul. 

(a) rahvatervise kaitse,
(b) tarbijakaitse,
(c) pettuse vältimine,
(d) tööstus- ja kaubandusomandi õiguste 
kaitse, päritolumärgistuse ja 
registreeritud päritolunimetuste kaitse ja 
ebaausa konkurentsi vältimine.
2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni sellistest 
meetmetest, esitavad nad tõendid, et 
enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha märkimist kui 
on tõestatud seos toidu teatud 
kvaliteediomaduste ja toidu päritoluriigi 
või lähtekoha vahel. Kui liikmesriigid 
teavitavad komisjoni sellistest meetmetest, 
esitavad nad tõendid, et enamik tarbijaid 
peavad sellise teabe esitamist oluliseks.

Or. it

Selgitus

Iga korralikult põhjendamata ettepanek on vastuolus liikmesriikide ühise kohustusega 
arendada siseturgu. Määruse vastuvõtmise ettepanekus nimetatakse päritoluriigi või 
lähtekoha märkimist, kuigi mitte kohustuslikus korras.
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Muudatusettepanek 235
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused:

1. Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul ning lisateavet toitainete sisalduse 
kohta värvide ja teksti abil, kui selleks on 
järgmised põhjendused:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab soovi korral olema võimalik kasutada kohustuslikku tunnusvärvidega 
märgistamise süsteemi. 

Muudatusettepanek 236
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, kui selleks on järgmised 
põhjendused:

(1) Liikmesriigid võivad artiklis 42 
sätestatud korras nõuda lisaks artikli 9 
lõikes 1 ja artiklis 10 osutatud andmetele 
täiendavaid kohustuslikke andmeid 
teatavate toiduliikide või kategooriate 
puhul, tingimusel, et sellised meetmed ei 
takista kaupade vaba liikumist siseturul ja 
et selleks on järgmised põhjendused:

Or. de

Selgitus

Seoses ELi märgistamisreeglite koondamiseks ja lihtsustamiseks välja töötatud uue 
määrusega ning kooskõlas parema õigusliku reguleerimise põhimõtetega on oluline, et ükski 
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riiklik nõue ei oleks nende eesmärkidega vastuolus. Seetõttu on asjakohane lisada nõue, et 
uued eeskirjad ei tohi takistada kaupade vaba liikumist siseturul.

Muudatusettepanek 237
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised meetmed ei tohi takistada 
kaupade vaba liikumist siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 tähenduses 
kehtestada meetmeid, mis käsitlevad toidu 
päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku 
märkimist kui on tõestatud seos toidu 
teatud kvaliteediomaduste ja toidu 
päritoluriigi või lähtekoha vahel. Kui 
liikmesriigid teavitavad komisjoni 
sellistest meetmetest, esitavad nad tõendid, 
et enamik tarbijaid peavad sellise teabe 
esitamist oluliseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide täiendavad eeskirjad oleksid takistuseks kaupade vabale liikumisele Euroopa 
siseturul. Lisaks ei ole vajadust, et liikmesriigid kehtestaksid käesolevas lõikes kavandatud 
täiendavaid nõudeid, kuna võib eeldada, et toidukaubad ELis vastavad ühenduse 
ühetähenduslikele õigusaktidele. 
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Muudatusettepanek 239
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38 a. Lisaks artikli 34 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud nõuetele võivad liikmesriigid 
artiklis 42 sätestatud korra kohaselt 
otsustada edendada täiendavaid 
vabatahtlikke süsteeme toitumisalase teabe 
esitamiseks muude väljendusviiside abil, 
tingimusel et need siseriiklikud süsteemid:

(a) töötatakse välja käesoleva määruse II 
ja III peatükis sätestatud üldpõhimõtete ja 
nõuete kohaselt,
(b) kajastavad tarbijatele parima
lahenduse leidmiseks läbi viidud 
sõltumatute tarbijauuringute ja 
laiaulatusliku sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemusi,
(c) andmed põhinevad ühtlustatud 
võrdluskogustel või nende puudumise 
korral üldtunnustatud teaduslikel 
nõuannetel energia või toitainete annuse 
kohta.
Komisjon hõlbustab teabevahetust riiklike 
süsteemide vastuvõtmise ja rakendamise 
küsimustes ning ergutab kõiki sidusrühmi 
selles protsessis osalema. Komisjon teeb 
selle teabe ka avalikkusele 
kättesaadavaks. 
...*hindab komisjon selle kohta kogutud 
tõendeid, kuidas tarbijad eri riiklikke 
süsteeme kasutavad ja mõistavad, et teha 
kindlaks kõige paremini toimiv ja 
Euroopa tarbijatele kõige kasulikum 
süsteem ning koostab aruande. Komisjon 
saadab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
*Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: kuu esimene päev viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab soovi korral olema võimalus edendada täiendavaid vabatahtlikke 
süsteeme toitumisalase teabe esitamiseks muude väljendusviiside abil.

Muudatusettepanek 240
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid 
artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 2, et 
kehtestada erandeid korduvkasutamiseks 
ette nähtud klaaspudelites piima ja
piimatoodete puhul.

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid
erandina artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 
lõikest 2 korduvkasutamiseks ette nähtud 
klaaspudelites piima, fermenteeritud piima
ja koore puhul, millele ei ole lisatud muid 
koostisosi kui piimatoode ja 
valmistamiseks vajalikud 
mikroorganismide kultuurid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt artikli 9 lõikest 1 ja artikli 10 lõikest 
2 kehtestatud erandeid ei kohaldata piimatoodete puhul, millele on lisatud näiteks suhkruid, 
lõhna- ja maitseaineid või muid koostisosi, mis ei ole piima koostisosad.

Muudatusettepanek 241
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad säilitada artikli 20 
punktis e osutatud ühenduse sätete 
vastuvõtmiseni koostisosade loetelu suhtes 
kohaldatavad riiklikud eeskirjad jookide 
puhul, mis sisaldavad rohkem kui 1,2 

Liikmesriigid, kes on käesoleva määruse 
jõustumise ajal juba kehtestanud 
siseriiklikud eeskirjad, võivad säilitada 
artikli 20 punktis e osutatud ühenduse 
sätete vastuvõtmiseni koostisosade loetelu 
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mahuprotsenti alkoholi. suhtes kohaldatavad riiklikud eeskirjad 
jookide puhul, mis sisaldavad rohkem kui 
1,2 mahuprotsenti alkoholi.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Riiklikud meetmed pakendamata toidu 
jaoks
1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

Or. en

Selgitus

Riiklikud eeskirjad muudaksid käesoleva määruse mõttetuks ja häiriksid siseturgu.
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Muudatusettepanek 243
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Riiklikud meetmed pakendamata toidu 
jaoks
1. Kui toitu pakutakse lõpptarbijale või 
toitlustusettevõtetele müügiks 
pakendamata kujul või kui toit pakitakse 
tarbija soovil müügikohas või kui see 
pakitakse müügipakendisse vahetult 
müügiks, siis võivad liikmesriigid võtta 
vastu üksikasjalikud eeskirjad artiklites 9 
ja 10 ettenähtud andmete esitamise viisi 
kohta.
2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).
3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

Or. en

Selgitus

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.
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Muudatusettepanek 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed).

2. Tingimusel, et tarbija või 
toitlustusettevõte saab siiski piisavalt 
teavet, võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõikes 1 osutatud kõiki andmeid ei nõuta 
(v. a artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud 
andmed). Liikmesriigid määravad 
kindlaks artikli 9 lõike 1 punktis c 
osutatud andmete esitamise viisi pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist.

Or. fr

Selgitus

Information on potential allergens is extremely important for consumers, regardless of 
whether the food is pre-packed or not. Nonetheless, this information should be neither 
inappropriate nor excessively prescriptive, particularly for businesses in the craft, local food 
or commercial catering sectors. It is up to the Member States to determine the arrangements 
in agreement with the parties concerned (particularly associations of people with allergies, 
consumer associations, representatives of the businesses concerned), depending on the 
practical conditions and context of the sale (e.g. verbal exchange, sign indicating the 
presence of potential allergens, etc.).

Muudatusettepanek 245
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamatult lõikes 1 osutatud meetmete 
teksti.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile
viivitamatult lõike 1 punktis b ja lõikes 2
osutatud meetmete teksti.

Or. en
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Selgitus

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Muudatusettepanek 246
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
Teavitamise kord

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, 
teavitab liikmesriik, kes peab vajalikuks 
vastu võtta uusi toidualast teavet 
käsitlevaid õigusnorme, komisjoni ja teisi 
liikmesriike kavandatavatest meetmetest 
ning esitab nende meetmete võtmise 
põhjendused.
2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud 
alalise toiduahela ja loomatervishoiu 
komiteega juhul, kui ta leiab sellise 
konsulteerimise olevat vajaliku või kui 
liikmesriik seda taotleb.
3. Asjaomane liikmesriik võib võtta 
kavandatud meetmed alles kolm kuud 
pärast lõikes 1 osutatud teavitamist, 
tingimusel, et komisjonilt saadud arvamus 
ei ole negatiivne.
4. Kui komisjoni arvamus on negatiivne, 
algatab liikmesriik enne kolme kuu 
möödumist artikli 49 lõikes 2 osutatud 
menetluse selleks, et teha kindlaks, kas 
kavandatud meetmeid võib rakendada. 
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Komisjon võib nõuda teatavate 
muudatuste tegemist kavandatavatesse 
meetmetesse. Asjaomane liikmesriik võib 
kavandatud meetmed vastu võtta alles 
pärast seda, kui komisjoni on vastu 
võtnud lõpliku arvamuse.
5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise 
kord, ei kohaldata lõigetes 1–4 kirjeldatud 
teavitamise korra alusel võetavate 
meetmete suhtes.

Or. fr

Selgitus

Riiklikud sätted võivad takistada siseturu toimimist ja tekitada ettevõtetele täiendavaid 
kulusid. Samuti on oluline siseturgu tugevdada. 

Muudatusettepanek 247
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ, 
millega nähakse ette tehnilistest 
standarditest ja eeskirjadest teatamise 
kord, ei kohaldata lõigetes 1–4 kirjeldatud 
teavitamise korra alusel võetavate 
meetmete suhtes.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega 
juhul, kui ta leiab sellise konsulteerimise 
olevat vajaliku või kui liikmesriik seda 
taotleb.

2. Komisjon konsulteerib määruse (EÜ) nr 
178/2002 artikli 58 lõikega 1 loodud alalise 
toiduahela ja loomatervishoiu komiteega.
Komisjon kehtestab ka kõigile 
sidusrühmadele ametliku teatamise korra 
kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ sätetega.

Or. en

Selgitus

Praegune uute märgistamismeetmete kehtestamise kord ei ole piisavalt läbipaistev ja puudub 
nõue konsulteerida väliste sidusrühmadega. Kuna uued märgistamisnõuded mõjutavad 
negatiivselt kaupade vaba liikumist, on tähtis, et kavandatavaid meetmeid laialdaselt 
kaalutakse, andes sidusrühmadele võimaluse avaldada oma arvamust. Ettepanekuid ei tohiks 
jõustada enne, kui on hinnatud nende vastavust siseturu vabadustele. 

Muudatusettepanek 249
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
VII peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siseriiklikud sätted on vastuolus ühtlustamise ja siseturul kaupade vaba liikumise 
põhimõttega.
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Muudatusettepanek 250
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu määrus
VII peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Riiklikud sätted võivad takistada siseturu toimimist ja tekitada ettevõtetele täiendavaid 
kulusid. Samuti on oluline siseturgu tugevdada.

Muudatusettepanek 251
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 lõiget 1 kohaldatakse alates 
[kuu esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist].
Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul 
neid artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist].

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist]. Enne 
määruse jõustumist märgistatud toitu võib 
turustada, kuni kõik varud on ära täiesti 
kasutatud.

Artikli 17 lõike 1 kohaseid nõudeid 
kohaldatakse alates [kuu esimesest 
päevast 15 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. 

Or. de
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Selgitus

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Muudatusettepanek 252
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 10 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 2 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. 

Artikleid 29–34 kohaldatakse [kuu 
esimesest päevast kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist], v.a. nende 
toidukäitlemisettevõtete poolt märgistatud 
toidu puhul, kellel on jõustumise 
kuupäeval vähem kui 100 töötajat ja kelle 
aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei 
ületa 5 miljonit eurot ning kelle puhul neid 
artikleid kohaldatakse [kuu esimesest 
päevast viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. 

Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toitu võib müüa kuni varude 
lõppemiseni. 

Or. de

Selgitus

VKEsid käsitlevad erisätted ja nende töötajate arv peavad eeskirjade tõhusaks toimimiseks 
olema laiemalt määratletud. Enne käesoleva määruse jõustumist turule viidud toidu puhul 
tuleb lubada selle müügi jätkamist kuni varude lõppemiseni.
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Muudatusettepanek 253
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva määruse jõustumist 
turule viidud toitu, mis ei vasta määruse 
nõuetele, võib turustada kuni varude 
lõppemiseni. Enne käesoleva määruse 
jõustumist kehtestab komisjon pärast 
toiduainetööstuse esindajate ja teiste 
sidusrühmadega konsulteerimist tähtaja, 
millest alates peavad kõik toidutooted 
varudest ja säilivusajast sõltumata 
vastama käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „toitumisalane teave või toitumisalase 
teabega märgistus” – teave, mis sisaldab:

1. „toitumisalase teabega märgistus” –
teave, mis sisaldab:

(a) energiasisaldust (a) energiasisaldust

(b) energiasisaldust ja üht või enamat 
järgmistest toitainetest:

(b) energiasisaldust ja kõiki aineid, mis 
kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest
või on nimetatud kategooriatesse 
kuuluvate ainete koostisosad:

- rasvad, – rasvad,
- süsivesikud, – süsivesikud,

- kiudained, – kiudained,
- valgud, – valgud,

- sool, – naatrium,
- XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 

- XI lisa A jao punktis 1 loetletud 
vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
esineb XI lisa A jao punktis 2 määratletud 
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märkimisväärsetes kogustes. märkimisväärsetes kogustes.
2. „rasv” – lipiidide üldsisaldus, sealhulgas 
fosfolipiidid; 

2. „rasv” – lipiidide üldsisaldus, sealhulgas 
fosfolipiidid;

3. „küllastunud rasvhapped” –
kaksiksidemeta rasvhapped; 

3. „küllastunud rasvhapped” – süsinik-
süsinik kaksiksidemeta rasvhapped;

4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 
konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped; 

4. „transrasvhapped” – vähemalt ühte 
konjugeerimata transkonfiguratsiooni 
omavad vähemalt ühe metüleenrühmaga 
eraldatud süsinik-süsinik kaksiksidemega 
rasvhapped;

5. „monoküllastumata rasvhapped” – ühte 
cis-konfiguratsiooni omava 
kaksiksidemega rasvhapped; 

5. „monoküllastumata rasvhapped” – ühte 
cis-konfiguratsiooni omava süsinik-süsinik 
kaksiksidemega kaksiksidemega 
rasvhapped;

6. „polüküllastumata rasvhapped” –
rasvhapped, milles cis-, cis-
konfiguratsiooni omavad kaksiksidemed 
on eraldatud metüleenrühmaga;

6. „polüküllastumata rasvhapped” –
vähemalt kahe eraldatud süsinik-süsinik 
kaksiksidemega rasvhapped;

7. „süsivesikud” – mis tahes süsivesikud, 
mis on inimorganismi poolt omastatavad, 
kaasa arvatud polüoolid;

7. „süsivesikud” – mis tahes süsivesikud, 
mis on inimorganismi poolt omastatavad, 
kaasa arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid, isomaltuloos ja D-
tagatoos;

9. „polüoolid”– alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

9. „polüoolid”– alkoholid, mis sisaldavad 
enam kui kahte hüdroksüülrühma;

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25;

10. „valgud” – valgusisaldus, mis 
arvutatakse järgmise valemi põhjal: valgud 
= lämmastiku üldsisaldus Kjeldahli järgi × 
6,25; aga × 6,38 piimavalkude ja × 5,7l 
sojavalkude puhul.

11. „sool” – soolasisaldus, mis arvutatakse 
järgmise valemi põhjal: sool = naatrium 
× 2,5;

11. „sool” – soolasisaldus, mis arvutatakse 
järgmise valemi põhjal: sool = naatrium 
× 2,5;

12. „keskmine väärtus” – väärtus, mis 
kajastab kõige paremini konkreetses toidus 
sisalduvat toitaine kogust, hooajaliste 
erinevustega seotud kõikumisi, 
tarbimisharjumusi ja muid tegureid, mis 
võivad põhjustada tegeliku väärtuse 
muutumist;

12. „keskmine väärtus” – väärtus, mis 
kajastab kõige paremini konkreetses toidus 
sisalduvat toitaine kogust, hooajaliste 
erinevustega seotud kõikumisi, 
tarbimisharjumusi ja muid tegureid, mis 
võivad põhjustada tegeliku väärtuse 
muutumist;

13. „märgitsuse kõige nähtavam osa” – 13. „märgitsuse kõige nähtavam osa” –
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märgistuse osa, mis on kõige 
tõenäolisemalt esitatud või nähtav 
normaalsetes või tavapärastes müügi- või 
kasutustingimustes.

märgistuse osa, mis on kõige 
tõenäolisemalt esitatud või nähtav 
normaalsetes või tavapärastes müügi- või 
kasutustingimustes.

Or. de

Selgitus

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Muudatusettepanek 255
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid;

8. „suhkrud” – kõik toidus esinevad 
monosahhariidid ja disahhariidid, välja 
arvatud polüoolid, isomaltuloos ja D-
tagatoos;

Or. de

Selgitus

Isomaltuloos ja D-tagatoos on loa saanud uuendtoidu valdkonda kuuluvad tooted, millele 
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laieneb süsivesikute määratlus. Neid ei tohiks käsitleda suhkruna, sest füsioloogiliste 
omaduste tõttu erinevad need märkimisväärselt traditsioonilisest suhkrust. Näiteks ei riku 
need hambaid ja ei mõjuta oluliselt veresuhkru taset.

Muudatusettepanek 256
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pähklid, millest valmistatakse 
põllumajandusliku päritoluga destillaati 
või etüülalkoholi piiritusjookide ja muude 
üle 1,2 mahuprotsendise 
alkoholisisaldusega jookide 
valmistamiseks;

(a) pähklid, millest valmistatakse 
alkohoolset destillaati; 

Or. en

Muudatusettepanek 257
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kanatoodete valmistamiseks on 
kasutatud veiseliha või sealiha valku, 
tuleks seda pakendil alati selgelt märkida.

Or. en

Selgitus

Kui kanatoodete valmistamiseks on kasutatud veiseliha või sealiha valku, peaks tarbija sellest 
alati teadlik olema. See on tarbijate jaoks eriti oluline teave eelkõige usulistel põhjustel.
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Muudatusettepanek 258
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – pealkiri -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TOIDUKAUBA 
LIIK VÕI RÜHM

ÜKSIKASJAD TOIDUKAUBA 
LIIK VÕI RÜHM

ÜKSIKASJAD

-1 Puu- ja köögiviljade pinna töötlemine
-1.1 Puu- ja 
köögiviljad, mille 
pinda on 
saagikoristuse eel 
ja järel töödeldud 
lisaainete või 
pestitsiididega.

„töödeldud 
pinnaga”

Or. en

Selgitus

Praegused eeskirjad ei sisalda üldnõuet esitada teavet selle kohta, et puu- ja juurviljade 
pinda on saagikoristuse järgselt töödeldud kas lisaainete või pestitsiididega, et säilitada 
nende värskus. See tähendab, et tooted näivad muul viisil „värsked”, kui tarbija eeldab. 
Tarbijatel on õigus saada teavet asjaolu kohta, et nende ostetud toiduained on töödeldud 
pinnaga. 

Muudatusettepanek 259
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – pealkiri 1 ja pealkirja 2 punktid 2.1, 2.2 ja 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. TEATAVATESSE GAASIDESSE 
PAKENDATUD TOIDUKAUBAD

välja jäetud

1.1 Toidud, mille 
säilivusaega on 
pikendatud 
gaaside abil 
vastavalt 
nõukogu 

„pakendatud 
gaasikeskkonda”
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direktiivile 
89/107/EMÜ
2. MAGUSAINEID SISALDAVAD 
TOIDUKAUBAD

2.1 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
magusainet või 
magusaineid 
sisaldavad toidud

„magusaine(te)g
a” – see teade 
peab olema 
lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

2.2 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
suhkru- või 
suhkrute ja 
magusaine või 
magusainete 
lisandit 
sisaldavad toidud

„suhkru(te) ja 
magusaine(te)ga
” – see teade 
peab olema 
lisatud toiduaine 
nimetuse juurde.

2.3 Direktiivi 
89/107/EMÜ 
kohaselt lubatud 
aspartaami 
sisaldavad toidud

„sisaldab 
fenüülalaniinialli
kat”

Or. en

Selgitus

Et vältida kordamist.
Mis puudutab punkti 1.1, siis ei anna see tarbijale lisateavet. Ta peaks vaatama säilimisaja 
tähtaega.
Magusainete kohustuslikku topeltmärgistamist peetakse tarbetuks. Magusained on selgelt 
esitatud koostisosade loetelus ning vajadusel on ette nähtud hoiatav märge fenüülalaniini 
sisalduse kohta. Säte võeti vastu ajal, mil kalorivaeste magusainete kasutamine oli ELis 
vähem levinud ning käesolev ettepanek annab suurepärase võimaluse nende käsitlemise 
lihtsustamiseks.



AM\802277ET.doc 125/141 PE438.135v03-00

ET

Muudatusettepanek 260
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2 ;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Võimaliku vastuolu vältimine artikli 17 lõikega 2.

Muudatusettepanek 261
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2 ;

toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 100 cm2;

Or. de

Selgitus

Erandid väiksematele pakenditele ei ole piisavad ega praktilised ning neid tuleks seetõttu 
laiendada.

Muudatusettepanek 262
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 

– toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima trükkimiseks 
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alla 25 cm2 ; sobiva tahu pindala on alla 80 cm2;

Or. en

Selgitus

Pakenditele või mahutitele, mille suurima trükkimiseks sobiva tahu pindala on alla 80 cm2, ei 
ole otstarbekas märkida kogu toitumisalast teavet, mis muidu on kohustuslik.

Muudatusettepanek 263
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – seitsmeteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakendamata toit, sealhulgas 
toitlustusettevõtete pakutav toit, mis on 
ette nähtud otsetarbimiseks;

Or. de

Selgitus

Traditsioonilise toidutööstuse ja jaemüügi ettevõtetes, kaasa arvatud toitlustusettevõtetes, 
valmistatakse tooteid, mis tarnitakse vahetult tarbijatele. Seejuures ei ole standardset 
tehnoloogiat ning koostisosad ja -ained muutuvad iga päev. Just toiduainete väiketootjad 
tagavad piirkondlike eritoodete säilimise ja kindlustavad pakutava valiku mitmekesisuse. 
Seepärast on oluline vabastada eespool nimetatud tootjad toiteväärtuse kohta teabe esitamise 
kohustusest.

Muudatusettepanek 264
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kolmas, neljas, viies ja viies a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained;

– looduslik mineraalvesi või muu
joogivesi, sealhulgas vesi, mille ainsaks 
lisatud koostisosaks on süsihappegaas 
ja/või lõhna- ja maitseained; 
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- maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid, maitseained ja 
nende segud;

- sool ja soolaasendajad; - sool ja soolaasendajad;

– suhkur;

Or. en

Selgitus

Joogivesi: ettepaneku artikli 28 lõikes 1 öeldakse, et „käesoleva jao [3. jagu] sätteid ei 
kohaldata toidu suhtes, mis jääb järgmiste õigusaktide kohaldamisalasse: b) nõukogu 15. 
juuli 1980. aasta direktiiv 80/777/EMÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega 
seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”. Segaduse vältimiseks on oluline, et IV 
lisas oleks üksainus erand, mis hõlmaks sarnaselt direktiivi 90/496 artikli 1 lõikele 2 
igasugust pudelisse villitud vett.
Maitsetaimed: Selgitus.
Suhkur: suhkur koosneb ühestainsast toitainest, mis on hõlpsasti määratletav ega eksita 
tarbijaid.

Muudatusettepanek 265
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2 ;

toit, mis on pakendatud pakendisse või
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 100 cm2; 

Or. en

Selgitus

100 cm²: väikeste pakendite (väiksemad kui 25 cm²) jaoks kavandatav erand ei ole teostatav. 
Turu nõuetele vastamiseks tuleks seda laiendada (100 cm²).
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Muudatusettepanek 266
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes a taane (uus), üheksateistkümnes b taane (uus) ja 
üheksateistkümnes c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– assortiid ja kinkepakid;
– eri elementidest koosnevad 
rühmapakendid;
– närimiskumm.

Or. en

Selgitus

Sellised tooted nagu assortiid ja kinkepakid, eri elementidest koosnevad rühmapakendid ja 
närimiskumm tuleks samuti märgistamisnõudest vabastada.

Muudatusettepanek 267
Róża Thun Und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- maitsetaimed, vürtsid või nende segud; – maitsetaimed, vürtsid, maitseained ja 
nende segud;

Or. en

Selgitus

Maitsetaimed: Selgitus.
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Muudatusettepanek 268
Róża Thun Und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – kuueteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 25 cm2 ;

- toit, mis on pakendatud pakendisse või 
mahutisse, mille suurima tahu pindala on 
alla 75 cm2 ;

Or. en

Selgitus

Pakendite puhul, mille suurima tahu pindala on alla 75 cm2, tuleks loobuda kohustusliku 
toitumisalase teabe esitamise nõudest.

Muudatusettepanek 269
Róża Thun Und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – üheksateistkümnes a taane (uus), üheksateistkümnes b taane (uus), 
üheksateistkümnes c taane (uus), üheksateistkümnes d taane (uus) ja üheksateistkümnes 
e taane (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– närimiskumm;
– toit, mis sisaldab portsjoni kohta väheolulisel 
määral energiat;
– mis tahes kirjeldusega toit, mille kogus 
on väiksem kui 5g/ml;
– toit, mis on kavandatud, kujundatud või 
pakitud hooajalise või luksuskaubana, 
kingitusena või moekaubana, kaasa arvatud 
assortiid;
– kustutamatult märgistatud klaaspudelid.

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – C a osa (uus)

Komisjoni 
ettepanek

Muudatusettepanek

C a osa – TEISTSUGUSE TOIDU MULJE JÄTVA TOIDU 
AMETLIK NIMETUS

Nr Erinevused tüübis, kvaliteedis ja 
koostises 

Nimetus, mille all 
toodet müüakse 

1. Juustuga võrreldes on piimarasv 
asendatud osaliselt või täielikult 
taimerasvaga

Juustulaadne 
toode

2. Singiga võrreldes on koostist 
muudetud ning see sisaldab 
peenestatud koostisosi, mille 
lihasisaldus on tunduvalt 
väiksem 

Singilaadne toode

Or. de

Selgitus

Odavamaid asendusaineid sisaldavate toiduainete imitatsioonide järjest suurema 
kasutamisega petetakse tarbijate ootusi.

Muudatusettepanek 271
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

1. Netokoguse märkimine ei ole 
kohustuslik toitude puhul:

(a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

(a) mille maht või kaal võib oluliselt 
väheneda ning mida müüakse tükikaupa 
või kaalu alusel ostja juuresolekul või

(b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; 
see säte ei kehti siiski vürtside ja 

(b) mille netokogus on alla 5 g või 5 ml; 
see säte ei kehti siiski vürtside ja 
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maitsetaimede suhtes. maitsetaimede suhtes;
(c) mille kohta on muudes õigusnormides 
sätestatud erandid.

Or. de

Selgitus

[Saksakeelse versiooni] keeleline kohandamine vastavalt märgistamisdirektiivi 2000/13/EÜ 
seni kasutatud terminoloogiale.
Punkt c: viidatakse suhkruid käsitleva direktiivi 2001/111/EÜ artikli 2 lõikele 2 (erandi 
tegemine toodetele netomassiga alla 20 g). Lõikes 3 tuleb seetõttu selgitada, et sellised 
erisätted jäävad jõusse.

Muudatusettepanek 272
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1 – alapunktid b a ja b b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mille netokogus on kondiitritoodete, 
šokolaadi ja muude kakaopõhiste toodete 
ning mandlitel, pähklitel või muudel 
õliseemnetel põhinevate toodete puhul 
alla 50 g;
b c) mille netokogus on küpsiste, kookide 
ja muude valikpagaritoodete puhul alla 
100 g;

Or. en

Selgitus

On tähtis, et määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ei nõuaks 
sellise teabe esitamist, millest sihtrühm aru ei saa. Uurimused näitavad, et tarbijatel on juba 
praegu raskusi osa märgistusel sisalduva teabe mõistmisega. Mis puutub toiteväärtusesse, siis 
kasutavad tarbijad pigem kaloreid kui džaule; viimatinimetatud mõõtühikut eelistavad 
teadlased ning seetõttu jääb see väljapoole käesoleva määruse reguleerimisala.
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Muudatusettepanek 273
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev punkt ei piira ühenduse 
teatavate õigusaktide kohaldamist.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, ei nõuaks 
sellise teabe esitamist, millest sihtrühm aru ei saa. Uurimused näitavad, et tarbijatel on juba 
praegu raskusi osa märgistusel sisalduva teabe mõistmisega. Mis puutub toiteväärtusesse, siis 
kasutavad tarbijad pigem kaloreid kui džaule; viimatinimetatud mõõtühikut eelistavad 
teadlased ning seetõttu jääb see väljapoole käesoleva määruse reguleerimisala.

Muudatusettepanek 274
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alkohoolsed joogid ei kuulu käesoleva määruse kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 275
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 1 ja tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
võib märkida, ja nende soovitatud 
päevaannused (RDA)

1. Vitamiinid ja mineraaltoitained, mida 
võib märkida, ja nende soovitatud 
päevaannused (RDA)

Vitamiin A (μg) 800 Vitamiin A (μg) 800
Vitamiin D (μg) 5 Vitamiin D (μg) 5
Vitamiin E (mg) 10 Vitamiin E (mg) 12

Vitamiin K (µg) 75
Vitamiin C (mg) 60 Vitamiin C (mg) 80

Tiamiin (mg) 1,4 Tiamiin (vitamiin B1)
(mg)

1,1

Riboflaviin (mg) 1,6 Riboflaviin (mg) 1,4
Niatsiin (mg) 18 Niatsiin (mg) 16
Vitamiin B6 (mg) 2 Vitamiin B6 (mg) 1,4
Folatsiin (µg) 200 Foolhape (μg) 200
Vitamiin B12 (μg) 1 Vitamiin B12 (µg) 2,5
Biotiin (mg) 0,15 Biotiin (µg) 50
Pantoteenhape (mg) 6 Pantoteenhape (mg) 6

Kaalium (mg) 2000
Kloriid (mg) 800

Kaltsium (mg) 800 Kaltsium (mg) 800
Fosfor (mg) 800 Fosfor (mg) 700
Raud (mg) 14 Raud (mg) 14
Magneesium (mg) 300 Magneesium (mg) 375
Tsink (mg) 15 Tsink (mg) 10

Vask (mg) 1
Mangaan (mg) 2
Fluoriid (mg) 3,5
Seleen (µg) 55
Kroom (µg) 40
Molübdeen (µg) 50

Jood (µg) 150 Jood (µg) 150

Or. de

Selgitus

Soovitusliku päevase koguse näitajad tuleks kohandada uute võrdlusnäitajatega vastavalt 
toitumisalase teabega märgistamise direktiivi 2008/100/EÜ (ELT L 285, lk 9) muudatustele.
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Muudatusettepanek 276
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta 15 % punktis 1 
kindlaksmääratud päevasest 
toitumissoovitusest 100 g või 100 ml kohta
või pakendi kohta, kui pakend sisaldab 
ainult ühe portsjoni.

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse 
määramisel arvesse võtta:

– 15% päevasest toitumissoovitusest 100 g või 
toidukorra kohta tahkete ainete puhul;
– 7,5% päevasest toitumissoovitusest 100 ml või 
toiduportsjoni kohta vedelike puhul;
– 5% soovitatud päevaannusest 100 kcal (12% 
soovitatud päevaannusest 1 MJ) kohta või 
– kogust, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 
(vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 
muude ainete toidule lisamise kohta) 
artikli 6 kohaselt tehtud erandiga, või 
pakendi kohta, kui pakend sisaldab ainult 
ühe portsjoni või kui portsjonite kogus ja 
arv on pakendil selgelt märgitud.

Or. en

Selgitus

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
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of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Muudatusettepanek 277
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– süsivesikud (välja 
arvatud polüoolid)

4 kcal/g —
17 kJ/g.

– süsivesikud (välja arvatud 
polüoolid)

4 kcal/g

– polüoolid 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g.

– polüoolid 2,4 
kcal/g

–  valgud 4 kcal/g —
17 kJ/g.

– valgud 4 kcal/g

– rasvad 9 kcal/g —
37 kJ/g.

– rasvad 9 kcal/g

– salatrimid 6 kcal/g —
25 kJ/g.

– salatrimid 6 kcal/g

– alkohol (etanool) 7 kcal/g —
29 kJ/g.

– alkohol (etanool) 7 kcal/g

– orgaanilised happed 3 kcal/g —
13 kJ/g.

– orgaanilised happed 3 kcal/g

Or. de

Selgitus

Arvutamine kahte erinevat ühikut kasutades toob ümberarvestuskoefitsientide ebaühtluse tõttu 
kaasa vastuolulised tulemused. Kuna märgistuse „kcal” puhul on tegemist ühikuga, mis on 
tarbijate jaoks kergemini arusaadav kui ühik „kJ”, tuleks märgistamisel kasutada eranditult 
„kcal”.

Muudatusettepanek 278
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – sissejuhatus ja tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toitumisalases teabes kasutatavad ühikud 
peavad olema järgmised:

Toitumisalase teabega märgistamisel
kasutatavad ühikud on järgmised:
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- energia kJ ja kcal – energia kcal
- rasvad grammides (g) – rasvad grammides (g)

- süsivesikud – süsivesikud
- kiudained – kiudained

- valgud – valgud

- sool – naatrium
- vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

vitamiinid ja 
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

- muud ained ühikutes, mis on 
asjakohased 
konkreetsete 
asjaomaste ainete 
jaoks

– muud ained ühikutes, mis on 
asjakohased 
konkreetsete 
asjaomaste ainete 
jaoks

Or. de

Selgitus

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Muudatusettepanek 279
Emma Mcclarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – A osa – tabel – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- energia kJ ja kcal - energia kcal

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – B a osa (uus)

Komisjoni 
ettepanek

Muudatusettepanek

B a OSA – LOETAVUS
Märgistuse kujundamisel tuleks arvesse võtta järgmisi kriteeriume. 
Kui üht või enamat kriteeriumit ei ole võimalik täita, kasutatakse 3 mm 
tähemärgisuurust.
Kriteeriumid Juhendid Vältida tuleb
Kontrastsus Must kiri valgel 

taustal või selge 
toonierinevus

Tume kiri tumedal 
taustal. Hele kiri 
heledal taustal. 
Roheline/punane 
kiri või muud 
värvikombinatsiooni
d, mis muudavad 
lugemise raskeks 
värvipimedatele.

Kirja tüüp ja 
formaat

Lai kirjalaad, 
näiteks kirja tüüp 
Arial. Paks kiri, kui 
trükikvaliteet jääb 
samaks.

Kaunistatud kiri 
Varjutamine
Kursiiv

Paigutus Tekst algab 
vasakust veerisest ja 
vormistatakse sellest 
lähtuvalt

Teksti mähkimine

Tükikvaliteet, 
sõltuvalt meetodist

Madalama 
trükikvaliteediga 
trükimasinate puhul 
võib teksti hea 
teravuse ja 
resolutsiooni ning 
värvide joondamise 
ja kohastamise 
saavutamine nõuda 
suuremat hoolikust.

Valge pind teksti 
ümber

Piisavalt ruumi 
teksti ümber

Pinnad Matt trükipind Metalsed ja läikivad 
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pinnad 
Karedad pinnad

Or. en

Selgitus

Selle uue lisaga lisatakse loetavuse kriteeriumid, mida tuleks märgistuse kujundamisel 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 281
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

energia kJ ja kcal energia kcal

valgud g
süsivesikud g

millest
– suhkrud g
– polüoolid g
– tärklis g

rasvad g rasvad
millest millest

- küllastunud 
rasvhapped

g – küllastunud 
rasvhapped

g

transrasvhapped g
-
monoküllastumat
a rasvhapped 

g –
monoküllastumat
a rasvhapped

g

-
polüküllastumata 
rasvhapped 

g —
polüküllastumata 
rasvhapped

g

––
transrasvhapped

g

–– kolesterool mg
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süsivesikud g
millest

- suhkrud g
- polüoolid g
- tärklis g
kiudained g kiudained g

valgud g
sool g naatrium g

vitamiinid ja
mineraaltoitained

XI lisa A osa 
punktis 1 
kindlaksmääratud 
ühikutes

vitamiinid* ja 
mineraaltoitained
* lubatud lühend 
„vit” 

XI lisa A osa 
punktis 1 

kindlaksmääratud 
ühikutes

muud ained ühikutes, mis on 
asjakohased 
konkreetsete 

asjaomaste ainete 
jaoks

Or. de

Selgitus

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen zulässig sein.
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Muudatusettepanek 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
XIII lisa – C a osa (uus)

Komisjoni 
ettepanek

Muudatusettepanek

C OSA – TOITUMISALASE TEABE GRAAFILINE ESITUS

Kui toitumisalane teave on esitatud ka graafiliselt, võib seda lisaks 
teistele graafilistele kujutustele esitada ka ühes järgmistest 
vormidest:  
Silindermudel

100 g sisaldab: 
kcal / suhkrud / rasvad / küllastunud rasvhapped / sool 
% täiskasvanu soovitatavast päevaannusest
1 pluss 4 mudel
1. variant

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
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energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / soola
2. variant

portsjoni kohta (portsjon = 50 g)
energiat / suhkruid / rasva / küllastunud rasvhappeid / soola
suunisväärtused %-na päevaannusest

Or. de

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut tuleks käsitleda koos sama parlamendiliikme esitatud 
muudatusettepanekuga artikli 33 lõike 1 kohta. Graafiline esitus võib aidata tarbijal 
toitumisalast märgistust oluliselt paremini mõista.


